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COLEÇÃO SWATCH X PEANUTSCOLEÇÃO SWATCH X PEANUTS

Os relógios da Swatch foram invadidos pelo grupo dos Peanuts: Snoopy, Charlie Brown, WoodstockOs relógios da Swatch foram invadidos pelo grupo dos Peanuts: Snoopy, Charlie Brown, Woodstock

e restantes personagens da emblemática banda desenhada.e restantes personagens da emblemática banda desenhada.

Prepara-te para boas vibrações e para uma aventura colorida com a nova colaboração Swatch XPrepara-te para boas vibrações e para uma aventura colorida com a nova colaboração Swatch X

Peanuts. Dando o protagonismo às icónicas personagens criadas por Charles M. Schulz, a novaPeanuts. Dando o protagonismo às icónicas personagens criadas por Charles M. Schulz, a nova

coleção Swatch está repleta de imaginação e de grandes momentos da série de quadradinhoscoleção Swatch está repleta de imaginação e de grandes momentos da série de quadradinhos

Peanuts, dando uma diversão ao pulso que nos remete para as recordações de infância.Peanuts, dando uma diversão ao pulso que nos remete para as recordações de infância.

Com quase 18.000 histórias publicadas, os Peanuts são uma das mais populares bandasCom quase 18.000 histórias publicadas, os Peanuts são uma das mais populares bandas

desenhadas de todos os tempos e um marco na cultura pop. As histórias de Schulz misturamdesenhadas de todos os tempos e um marco na cultura pop. As histórias de Schulz misturam

preocupações infantis com um realismo adulto para inspirar gerações – com personagenspreocupações infantis com um realismo adulto para inspirar gerações – com personagens

adoradas como Snoopy, Charlie Brown e Woodstock. Qualquer pessoa consegue identi�car-se ouadoradas como Snoopy, Charlie Brown e Woodstock. Qualquer pessoa consegue identi�car-se ou

reconhecer-se em pelo menos um membro do grupo dos Peanuts, caraterísticas que re�etem boareconhecer-se em pelo menos um membro do grupo dos Peanuts, caraterísticas que re�etem boa

parte do apelo duradouro desta banda desenhada.parte do apelo duradouro desta banda desenhada.

A Swatch aproveitou cada segundo desta colaboração e a oportunidade de revisitar as histórias daA Swatch aproveitou cada segundo desta colaboração e a oportunidade de revisitar as histórias da

série para criar seis designs que celebram os adoráveis caprichos e diferentes personalidades dosérie para criar seis designs que celebram os adoráveis caprichos e diferentes personalidades do

grupo. Os relógios apresentam silhuetas expressivas e radiantes cores �éis ao ADN da marca, masgrupo. Os relógios apresentam silhuetas expressivas e radiantes cores �éis ao ADN da marca, mas

é a atenção ao detalhe que eleva esta coleção a um nível superior. Existem referências especí�cas àé a atenção ao detalhe que eleva esta coleção a um nível superior. Existem referências especí�cas à

banda desenhada Peanuts e elementos espirituosos que apenas se revelam com um olhar maisbanda desenhada Peanuts e elementos espirituosos que apenas se revelam com um olhar mais

atento – como a bola e a luva de basebol impressas nos ponteiros do relógio ‘First Base’.atento – como a bola e a luva de basebol impressas nos ponteiros do relógio ‘First Base’.

O ‘vidro’ e a caixa dos modelos Gent e New Gent são fabricados a partir de material de origemO ‘vidro’ e a caixa dos modelos Gent e New Gent são fabricados a partir de material de origem

biológica, enquanto a bracelete em silicone de cada relógio apresenta o logo Peanuts na presilha.biológica, enquanto a bracelete em silicone de cada relógio apresenta o logo Peanuts na presilha.

Cada estilo surge numa embalagem especial.Cada estilo surge numa embalagem especial.

Dois mundos colidem no mostrador do relógio Dois mundos colidem no mostrador do relógio Grande Bracchetto Grande Bracchetto com imagens do Snoopy junto àcom imagens do Snoopy junto à

bandeira Suíça – um piscar de olhos às raízes da Swatch. O Snoopy sonha com muitas aventuras,bandeira Suíça – um piscar de olhos às raízes da Swatch. O Snoopy sonha com muitas aventuras,

mas parece nunca ir além da sua casota. Desde o astronauta Snoopy ao chef Snoopy, a braceletemas parece nunca ir além da sua casota. Desde o astronauta Snoopy ao chef Snoopy, a bracelete

deste monocromático relógio Gent capta muitos dos seus alter egos. deste monocromático relógio Gent capta muitos dos seus alter egos. 

A Lucy é a uma rapariga com grandes ambições e com uma ainda maior personalidade. Com oA Lucy é a uma rapariga com grandes ambições e com uma ainda maior personalidade. Com o

relógio relógio Klunk!Klunk!, a Swatch capta na perfeição a sua atrevida energia com um desenho de um baloiço, a Swatch capta na perfeição a sua atrevida energia com um desenho de um baloiço

que “chuta” os números do mostrador, e com um conjunto de desenhos de diferentes situações naque “chuta” os números do mostrador, e com um conjunto de desenhos de diferentes situações na

bracelete. Além do mais, o vermelho e o azul presentes neste modelo Gent e embalagem fazembracelete. Além do mais, o vermelho e o azul presentes neste modelo Gent e embalagem fazem

referência às roupas usadas por Lucy na banda desenhada.   referência às roupas usadas por Lucy na banda desenhada.   

Hee Hee Hee Hee Hee Hee assiste ao Snoopy a dançar no mostrador e a um confuso Woodstock na bracelete. Aassiste ao Snoopy a dançar no mostrador e a um confuso Woodstock na bracelete. A

Swatch adotou uma abordagem mais minimalista com um design quase na sua totalidade emSwatch adotou uma abordagem mais minimalista com um design quase na sua totalidade em

azul, pontuado com detalhes a preto e branco e amarelo, e está a apresentar este design tambémazul, pontuado com detalhes a preto e branco e amarelo, e está a apresentar este design também

na emblemática versão Maxi, com 210 cm de comprimento.na emblemática versão Maxi, com 210 cm de comprimento.

O O Pow WowPow Wow convoca todos os fãs do Charlie Brown, num modelo New Gent amarelo vivo que celebra convoca todos os fãs do Charlie Brown, num modelo New Gent amarelo vivo que celebra

a natureza desajeitada e o infortúnio desta adorável personagem. Charlie Brown anda de skate noa natureza desajeitada e o infortúnio desta adorável personagem. Charlie Brown anda de skate no

mostrador deste relógio, enquanto os vários desenhos a preto e branco ao longo da braceletemostrador deste relógio, enquanto os vários desenhos a preto e branco ao longo da bracelete

revelam os seus muitos contratempos no basebol e alguns dos seus disfarces.   revelam os seus muitos contratempos no basebol e alguns dos seus disfarces.   

O O Smak!Smak! New Gent é a versão retro da Swatch de Peanuts dos anos 1960 e 70, e apresenta uma New Gent é a versão retro da Swatch de Peanuts dos anos 1960 e 70, e apresenta uma

história completa em quadradinhos com Lucy, Snoopy, Charlie Brown e o seu con�ável cobertor.história completa em quadradinhos com Lucy, Snoopy, Charlie Brown e o seu con�ável cobertor.

O maior e clássico gag em Peanuts é a disfuncional equipa de basebol do bairro, dirigida porO maior e clássico gag em Peanuts é a disfuncional equipa de basebol do bairro, dirigida por

Charlie Brown. O modelo Charlie Brown. O modelo First BaseFirst Base é uma homenagem a um desporto que reúne a turma e junta é uma homenagem a um desporto que reúne a turma e junta

quase todas as personagens no mostrador. A Swatch não podia deixar de injetar o seu caraterísticoquase todas as personagens no mostrador. A Swatch não podia deixar de injetar o seu caraterístico

toque espirituoso de assinatura, com a luva a perseguir a bola nos ponteiros do relógio.toque espirituoso de assinatura, com a luva a perseguir a bola nos ponteiros do relógio.

A coleção Swatch X Peanuts está disponível nas lojas Swatch e na loja online da marcaA coleção Swatch X Peanuts está disponível nas lojas Swatch e na loja online da marca

((https://www.swatch.com/pt-pt/https://www.swatch.com/pt-pt/swatch-x-peanuts.htmlswatch-x-peanuts.html) com PVP’s a partir dos 80€.) com PVP’s a partir dos 80€.

Esta história está longe de estar terminada, com a previsão de mais um capítulo festivo destaEsta história está longe de estar terminada, com a previsão de mais um capítulo festivo desta

colaboração Swatch X Peanuts no horizonte.colaboração Swatch X Peanuts no horizonte.
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