การรัั บประกััน
การรัับประกััน

การบริิ การลููกค้้าของ Mido S.A. ทำำ�ให้้มั่่น� ใจได้้ว่่านาฬิิกา MIDO® ของคุุณจะได้้
รัับการซ่่อมบำำ�รุุงที่่�สมบููรณ์์แบบ ในกรณีี ที่่�นาฬิิกาของคุุณจำำ�เป็็ นต้้องได้้รัับการ
ดููแล โปรดไว้้วางใจตััวแทนจำำ�หน่่าย MIDO® อย่่างเป็็ นทางการ หรืื อศููนย์์บริิ การ
MIDO® ที่่�ได้้รัับอนุุญาต : ร้้านค้้าหรืื อศููนย์์บริิ การดัังกล่่าวสามารถให้้บริิ การที่่�ตรง
ตามมาตรฐานของ Mido S.A.
การเก็็บและการดููแลรัั กษานาฬิิ กาควอตซ์์ ที่ห่� มดอายุุการใช้้ งาน*
สััญลัักษณ์์นี้้�แสดงให้้ทราบว่่าไม่่ควรกำำ�จัดั ทิ้้�งผลิิตภััณฑ์์นี้้�ร่่ วมกัับขยะ
จากครััวเรืื อน แต่่ต้้องส่่งผลิิตภััณฑ์์นี้้�กลัับคืืนให้้กับั หน่่วยงานจััดเก็็บ
ในท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับอนุุญาต การปฏิิบัติั ิตามขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการนี้้�จะ
ช่่วยปกป้้องสภาพแวดล้้อมและสุุ ขภาพอนามััยของบุุคคล การนำำ�วัสดุ
ั ุ
กลัับมาใช้้ใหม่่จะช่่วยอนุุรัักษ์์แหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิ
* มีีผลบัังคัับใช้้ในกลุ่่�มประเทศสมาชิิกสหภาพยุุโรปและในประเทศที่่�มีีกฎหมาย
ดัังกล่่าว
การเปลี่่ย� นแบตเตอรี่่�
เราขอแนะนำำ�ให้้คุุณติิดต่่อศููนย์์บริิ การ MIDO® ที่่�ได้้รัับการรัับรอง หรืื อผู้้�จำำ�หน่่าย
MIDO® ที่่�ได้้รัับอนุุญาต เนื่่�องจากร้้านค้้าหรืื อศููนย์์บริิ การดัังกล่่าวจะมีีเครื่่� องมืือ
และอุุปกรณ์์ที่่�ต้อ้ งใช้้ในการทำำ�งานและการตรวจเช็็คที่่�จำ�ำ เป็็ นด้้วยมาตรฐานแบบ
มืืออาชีี พ ควรเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� ที่่�หมดแล้้วทัันทีี เพื่่�อลดโอกาสเสี่่� ยงที่่�สารใน
แบตเตอรี่่� จะเกิิดการรั่่�วไหล ซึ่่�งจะทำำ�ให้้กลไกนาฬิิกาได้้รัับความเสีี ยหาย
Mido S.A., CH-2400 Le Locle, Switzerland
MIDO® คืือเครื่่� องหมายการค้้าจดทะเบีียน
คำำ�เตืือนและมาตรการในการป้้ องกััน
อุุณหภููมิิ
ห้้ามให้้นาฬิิกาอยู่่ใ� นที่่�ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิแบบกะทัันหััน (การนำำ�
นาฬิิกาออกมาอยู่่ท่่� ามกลางแสงแดด จากนั้้�นจุ่่�มนาฬิิกาลงในน้ำำ��เย็็น) หรืื ออยู่่ใ� นที่่�
ที่่�มีีอุุณหภููมิิสูู งมาก [เกิิน 60°C (140°F) หรืื อต่ำำ��กว่่า 0°C (32°F)]
สนามแม่่ เหล็็ก
ห้้ามนำำ�นาฬิิกาเข้้าใกล้้บริิ เวณที่่�มีีความเข้้มของสนามแม่่เหล็็กสููง เช่่น ลำำ�โพง
โทรศััพท์เ์ คลื่่�อนที่่� คอมพิิวเตอร์์ ตู้้�เย็็น และอุุปกรณ์์แม่่เหล็็กไฟฟ้้าอื่่�นๆ
การกระทบกระแทก
หลีีกเลี่่�ยงการเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิอย่่างกะทัันหัันหรืื อการกระทบกระแทก
อื่่�นใด เนื่่� องจากอาจสร้้างความเสีี ยหายให้้แก่่นาฬิิกาของคุุณได้้ ในกรณีี ที่่�เกิิด
การกระทบกระแทกอย่่างรุุ นแรง กรุุ ณานำำ�นาฬิิกาของคุุณเข้้ารัับการตรวจเช็็คกัับ
ศููนย์์บริิ การ MIDO® ที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ที่เ่� ป็็นอัันตราย
หลีีกเลี่่�ยงการสััมผัสั โดยตรงกัับตััวทำำ�ละลาย สารชำำ�ระล้้าง น้ำำ��หอม ผลิิตภััณฑ์์
เครื่่� องสำำ�อาง ฯลฯ เนื่่�องจากสารดัังกล่่าวอาจสร้้างความเสีี ยหายต่่อสาย ตััวเรืื อน
หรืื อปะเก็็นของนาฬิิกาได้้
การดููแลรัักษาและการตรวจเช็็ค
ทำำ�ความสะอาดตััวเรืื อนและสายนาฬิิกาอย่่างสม่ำำ��เสมอด้้วยผ้้านุ่่�ม เพื่่�อป้้องกัันการ
กััดกร่่อนจากเหงื่่�อ นาฬิิกาแบบกัันน้ำำ��ทุุกเรืื อนสามารถนำำ�มาทำำ�ความสะอาดด้้วย
แปรงสีี ฟัันและน้ำำ��สบู่่�ได้้ จากนั้้�น ใช้้ผ้า้ นุ่่�มเช็็ดให้้แห้้ง หลัังจากสวมนาฬิิกาลงเล่่น
น้ำำ��ทะเล ต้้องล้้างนาฬิิกาด้้วยน้ำำ��สะอาดอุ่่�นๆ แล้้วเช็็ดให้้แห้้งสนิิท

นาฬิิกา MIDO® มีีการรัับประกัันโดย Mido S.A. เป็็ นระยะเวลายี่่สิ� ิ บสี่่� (24) เดืือน
นัับจากวัันที่่�ซื้�้อผลิิตภััณฑ์์ ภายใต้้ข้อ้ ตกลงและเงื่่�อนไขของการรัับประกัันนี้้� การ
รัับประกััน MIDO® สากลจะครอบคลุุมถึึงการชำำ�รุุดเสีี ยหายเนื่่� องจากวััสดุุและ
การผลิิตที่่�มีีอยู่่� ณ ช่่วงเวลาที่่�ทำ�ำ การส่่งมอบนาฬิิกา MIDO® ที่่�ซื้�้อ (“การชำำ�รุุด
เสีี ยหาย”) การรัับประกัันจะมีีผลบัังคัับก็็ต่่อเมื่่�อใบรัับประกัันมีีการระบุุวันั ที่่� มีี
รายละเอีียดทั้้�งหมดอย่่างสมบููรณ์์และถููกต้้อง รวมทั้้� งประทัับตราโดยตััวแทน
จำำ�หน่่าย MIDO® อย่่างเป็็ นทางการเท่่านั้้�น (“ใบรัับประกัันที่่�ถููกต้้อง”) โดยจะมีี
การขยายระยะเวลารัับประกัันสำำ�หรัับโครโนมิิเตอร์์ ที่่�ผ่่านการรัับรองจากสถาบััน
COSC เพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งปีี (รวมเป็็ น 36 เดืือน)
ภายในช่่วงระยะเวลาการรัับประกัันและด้้วยการแสดงใบรัับประกัันที่่�ถููกต้้องต่่อ
พนัักงาน คุุณมีีสิิทธิินำ�ำ นาฬิิกาของคุุณเข้้ารัับการซ่่อมเพื่่�อแก้้ไขการชำำ�รุุดเสีี ยหาย
ใดๆ ได้้โดยไม่่เสีี ยค่่าใช้้จ่่าย ในกรณีี ที่่�ไม่่สามารถซ่่อมนาฬิิกา MIDO® ของคุุณให้้
กลัับมาทำำ�งานเหมืือนตามปกติิได้้ Mido S.A. รัับประกัันว่่าจะทำำ�การเปลี่่�ยน
นาฬิิกา MIDO® ที่่�มีีคุุณลัักษณะเหมืือนกัันหรืื อคล้้ายกัันให้้ การรัับประกัันสำำ�หรัับ
นาฬิิกาที่่�เปลี่่�ยนใหม่่นี้้�จะสิ้้� นสุุ ดภายในยี่่สิ� ิ บสี่่� (24) เดืือน หลัังจากวัันที่่�ซื้�้อนาฬิิกา
เรืื อนที่่�เปลี่่�ยน
การรัับประกัันจากบริิ ษัทผู้้�
ั ผลิิตนี้้�ไม่่ครอบคลุุมถึึง :
– อายุุการใช้้งานของแบตเตอรี่่� ;
– การสึึ กหรอ การฉีี กขาด และการเสื่่� อมสภาพตามปกติิ (เช่่น คริิ สตัลั ที่่�มีีการ
ขููดข่่วน; การเปลี่่�ยนแปลงของสีี และ/หรืื อวััสดุุของสายสร้้อยและสายนาฬิิกาที่่�
ไม่่ใช่่โลหะ เช่่น หนััง สิ่่� งทอ ยาง; การลอกของวััสดุุที่่�เคลืือบ);
– ความเสีี ยหายใดๆ ที่่�ส่่ วนใดก็็ตามของนาฬิิกาอัันเนื่่� องมาจากการใช้้งานที่่�ผิิด
ปกติิ / การใช้้งานในทางที่่�ไม่่เหมาะสม การขาดความระมััดระวััง การประมาท
อุุบัติั ิเหตุุ (การชนกระแทก รอยบุุบ รอยแตก คริิ สตัลั แตก ฯลฯ) การใช้้งานนาฬิิกา
อย่่างไม่่ถููกต้้อง และการไม่่ปฏิิบัติั ิตามคำำ�แนะนำำ�ในการใช้้งานที่่� Mido S.A. ให้้ไว้้;
– iความเสีี ยหายทางอ้้อมหรืื อความเสีี ยหายสืื บเนื่่�องซึ่่� งเกิิดจากสาเหตุุต่่างๆ เช่่น
การใช้้งาน การไม่่ทำำ�งาน การชำำ�รุุด หรืื อความไม่่เที่่�ยงตรงของนาฬิิกา MIDO® ;
– นาฬิิกา MIDO® ที่่�ได้้รัับการดููแลโดยผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต (เช่่น เพื่่�อทำำ�การ
เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่� การให้้บริิ การหรืื อการซ่่อม) หรืื อสภาพเดิิมของนาฬิิกาถููกปรัับ
เปลี่่�ยนจนเกิินขอบเขตการควบคุุมของ Mido S.A.
การเรีี ยกร้้องใดๆ ต่่อ Mido S.A. เช่่น ความเสีี ยหายเพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจากการรัับ
ประกัันที่่�ได้้ระบุุไว้้ก่่อนหน้้านี้้� จะถููกแยกออกอย่่างชััดเจน ยกเว้้นสิิ ทธิิ ในทาง
กฎหมายที่่�ผู้้�ซื้�้อมีีต่่อบริิ ษัทผู้้�
ั ผลิิต
การรัับประกัันของบริิ ษัทผู้้�
ั ผลิิตตามที่่�กล่่าวมาก่่อนหน้้านี้้� :
– จะแยกต่่างหากจากการรัับประกัันอื่่�นใดที่่�ผู้้�ขายอาจนำำ�เสนอให้้ โดยการรัับ
ประกัันดัังกล่่าวจะเป็็ นความรัับผิิดชอบของผู้้�ขายแต่่เพีียงผู้้�เดีียว;
– จะไม่่กระทบต่่อสิิ ทธิิ ของผู้้�ซื้�้ อที่่�มีีต่่อผู้้�ขาย และสิิ ทธิิ อื่่�นใดในทางกฎหมายที่่�
ผู้้�ซื้�้ออาจมีีต่่อผู้้�ขาย
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การรับประกัน
การกัันน้ำำ��
MIDO® คืือผู้้�บุุกเบิิกด้้านนาฬิิกากัันน้ำำ��เป็็ นรายแรกเสมอ ก่่อนทำำ�การปรัับตั้้�ง
ใดๆ กรุุ ณาปฏิิบัติั ิตามคำำ�แนะนำำ�ที่่�มีีให้้ในส่่วนต่่อไป
ห้้ามใช้้งานปุ่่�มเม็็ดมะยมตั้้� งเวลาและ/หรืื อปุ่่�มกดด้้านข้้างขณะที่่�นาฬิิกาอยู่่ใ� ต้้น้ำ� �ำ
และต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้กด/หมุุนเม็็ดมะยมเข้้าจนแน่่นทุุกครั้้�งหลััง
การใช้้งาน
ห้้ามเปิิ ดตััวเรืื อนนาฬิิกาออกเองโดยเด็็ดขาด ; การตรวจสอบนาฬิิกาต้้องทำำ�โดย
ศููนย์์บริิ การ MIDO® ที่่�ได้้รัับอนุุญาตเท่่านั้้�น
นาฬิิกาในกลุ่่�ม 1959 Commander แบบดั้้�งเดิิมจะมีีตัวั เรืื อนแบบผสานรวมเป็็ น
ชิ้้�นเดีียวที่่�ให้้คุุณสมบััติิกันั น้ำำ��ได้้อย่่างสููงสุุ ด
เม็็ดมะยมแบบขัันเกลีียว : เพื่่�อรัับประกัันการกัันน้ำำ��ที่่�ดีียิ่่ง� ขึ้้�น นาฬิิกาบางรุ่่� นจะ
ติิดตั้้�งเม็็ดมะยมแบบขัันเกลีียว ซึ่่� งจะช่่วยให้้มั่่น� ใจได้้ถึึงความสามารถในการ
กัันน้ำำ��ที่่�ระดัับ 10 บาร์์ (100 เมตร / 330 ฟุุต), 20 บาร์์ (200 เมตร / 660 ฟุุต),
30 บาร์์ (300 เมตร / 1000 ฟุุต) หรืื อ 60 บาร์์ (600 เมตร / 1968 ฟุุต) ตามรุ่่� น
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้
ระดัับความลึึกในการกัันน้ำำ��ของนาฬิิกาจะถููกจััดลำำ�ดับั โดยการทดสอบแรงดััน
ในห้้องปฏิิบัติั ิการเปรีี ยบเทีียบกัับนัักว่่ายน้ำำ��หรืื อนัักดำำ�น้ำ� �ำ ที่่�อยู่่นิ่่� � งๆ ที่่�แรงดััน
ระดัับเดีียวกัับในห้้องปฏิิบัติั ิการ อย่่างไรก็็ตาม กิิจกรรมทางน้ำำ��ต่่างๆ จะต้้องมีี
การเคลื่่� อนไหวร่่างกายอย่่างมากและมีี การเปลี่่� ยนแปลงของสภาพแวดล้้อม
อื่่�นๆ ด้้วย ข้้อยกเว้้นของวิิธีีการจััดระดัับความลึึกให้้กับั นาฬิิกาเหล่่านี้้� จึึงอาจ
ค้้านหรืื อลบล้้างคุุณลัักษณะในการกัันน้ำำ��ของนาฬิิกากัันน้ำำ��ได้้
การกัันน้ำำ��ของนาฬิิกาไม่่สามารถรัับประกัันอย่่างถาวรได้้ เนื่่� องจากอาจได้้รัับ
ผลกระทบจากการเสื่่� อมสภาพของปะเก็็นหรืื อการกระแทกที่่�เม็็ดมะยมโดย
อุุบัติั ิเหตุุ ขอแนะนำำ�ให้้คุุณนำำ�นาฬิิกาของคุุณเข้้าตรวจเช็็คคุุณสมบััติิในการกััน
น้ำำ��ที่่�ศููนย์์บริิ การ MIDO® ที่่�ได้้รัับอนุุญาตปีี ละหนึ่่�งครั้้�ง
นาฬิิกา MIDO® ทุุกเรืื อนจะมีีคุุณสมบััติิกันั น้ำำ��ได้้ที่่�ระดัับ 3 บาร์์ (30 เมตร /
100 ฟุุต) เม็็ดมะยมแบบขัันเกลีียวจะช่่วยเพิ่่�มประสิิ ทธิิภาพในการกัันน้ำำ��
ส่่วนประกอบชิ้้� นนี้้� จะใช้้โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับนาฬิิ กาที่่� สามารถกัันน้ำำ��ได้้ที่่�
ระดัับความลึึกเกิินกว่่า 10 บาร์์ (100 เมตร / 330 ฟุุต)

การเคลืือบ PVD (การตกเคลืือบด้้ วยไอเชิิงกายภาพ)
กระบวนการนี้้� จะทำำ�ภายใต้้สุุญญากาศ อนุุ ภาคขนาดเล็็กจะตกตะกอนลงบน
ผลิิตภััณฑ์์โดยการระเบิิดของไอออน การเคลืือบวิิธีีนี้้� สามารถสร้้างชั้้�นผิิวของ
ส่่วนประกอบที่่�ไร้้สิ่่� งปนเปื้้� อนได้้บางมาก (1 ถึึง 3 µm) ซึ่่� งจะมีีระดัับความแข็็ง
ที่่�สูู งมาก (ไนไตรด์์ คาร์์ไบด์์ เป็็ นต้้น...)
ข้้อดีีของ PVD คืือ ทำำ�ให้้ได้้ชั้้�นผิิวที่่�บางแต่่แข็็ง มีีความทนทานต่่อการกััดกร่่อน
ติิดแน่่นทนทาน มีีหลายสีี ให้้เลืือก และช่่วยลดโอกาสที่่�จะเกิิดการแพ้้วัสดุ
ั ุที่่�ใช้้
ทำำ�นาฬิิกา
ไทเทเนีียม
ไทเทเนีียมเป็็ นโลหะที่่�ถููกค้้นพบในเปลืือกโลก ไทเทเนีียมที่่�ถููกทำำ�ให้้แข็็งจะมีี
ความแข็็งมากกว่่าเหล็็ก 30% มีีน้ำ� �ำ หนัักเบากว่่าเหล็็กประมาณ 50% มีีโอกาส
น้้อยที่่�จะเกิิดอาการแพ้้เนื่่�องจากไม่่มีีนิิเกิิลเป็็ นส่่วนผลม และสามารถนำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่ได้้ 100% เมื่่�ออยู่่ใ� นสภาพบรรยากาศภายนอก ไทเทเนีียมจะสร้้างชั้้�น
ฟิิ ล์ม์ ออกไซด์์ขึ้้�น ซึ่่�งทำำ�ให้้ไทเทเนีียมสามารถต้้านทานการกััดกร่่อนของน้ำำ��เค็็มได้้
ไทเทเนีียมขััด
นาฬิิการุ่่� นที่่�มีีตัวั เรืื อนและสายทำำ�จากไทเทเนีี ยมขััด จะผลิิตจากไทเทเนีี ยมซึ่่� ง
ถููกขััดและทำำ�การเคลืือบป้้องกัันผิิวด้้วย PVD สีี เทา ซึ่่� งจะเพิ่่�มประสิิ ทธิิภาพใน
การกัันน้ำำ��ให้้กับั พื้้�นผิิว
DLC
DLC (Diamond Like Carbon) เป็็ นการเคลืือบผิิวรููปแบบหนึ่่�งที่่�ได้้รัับความนิิยม
ใช้้กันั ทั่่�วไปในการผลิิตนาฬิิกา โดยเป็็ นเทคโนโลยีีการสะสมพลาสม่่าแบบ
สุุ ญ ญากาศซึ่่� งใช้้ก๊๊ า ซเฉื่่� อ ยเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การสะสมของชั้้�น อนุุ ภ าคกราไฟท์์
คาร์์ บอนและเพชรที่่�มีีความบางอย่่างมากที่่�ระดัับหนึ่่� งนาโนเมตรโดยประมาณ
ทั้้�งนี้้� DLC มีีคุุณสมบััติิทางกายภาพที่่�ดีีเยี่่�ยมและพร้้อมยืืนหยััดท้้าทายเหนืื อ
กาลเวลา ไม่่ว่่าจะเป็็ นความทนทานต่่อการสึึ กหรอในระดัับที่่�สูู งมากอัันเป็็ นผล
มาจากส่่วนผสมระหว่่างคุุณสมบััติิด้า้ นความแข็็งและความยืืดหยุ่่น� ที่่�ลงตััว ทั้้�งยััง
คงทนต่่อสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างเหนืือชั้้�น และที่่�สำ�คั
ำ ญั DLC ยัังช่่วย
รัังสรรค์์ให้้เนื้้� อผิิวนาฬิิกามีีความดำำ�สนิิทหรืื อเป็็ นสีี ดำ�ำ วาวแบบแอนทราไซต์์
อัันแสดงให้้เห็็นถึึงสุุ นทรีี ยะอย่่างแท้้จริิ ง
เซรามิิก
เซรามิิ กเป็็ นวััสดุุแร่่ที่่�ไม่่ใช่่โลหะซึ่่� งผ่่านกระบวนการปรัั บสภาพในรููปแบบ
เฉพาะภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�มีีอุุณหภููมิิสูู ง วััสดุุชนิิดนี้้� มีีคุุณสมบััติิคงทนที่่�
พร้้อมยืืนหยััดเหนืือกาลเวลาเช่่นกััน โดยสามารถป้้องกัันการแพ้้ ทั้้�งยัังทนทาน
ต่่ออุุณหภููมิิสูู ง แรงเสีี ยดทาน และการเสีี ยดสีี ได้้เป็็ นอย่่างดีี โดยเซรามิิกที่่�
พััฒนาขึ้้�นจากเทคโนโลยีีขั้้�นสููงได้้ผสานรวมความสง่่างามเข้้ากัับความประณีี ต
บรรจงเอาไว้้ได้้อย่่างโดดเด่่น ทั้้�งยัังแฝงด้้วยความแข็็งแกร่่งอย่่างยากจะหาสิ่่� งใด
เทีียบเคีียง
คริิ สตััลแซฟไฟร์์
แซฟไฟร์์ ผลิิตขึ้้�นจากอะลููมิิเนีี ยมออกไซด์์ (Al2O3) แซฟไฟร์์ จะโปร่่งใสและ
ไม่่มีีสีี การทำำ�ให้้เกิิดรอยขููดขีีดหรืื อตััดแซฟไฟร์์ต้อ้ งทำำ�โดยใช้้เพชรเท่่านั้้�น ด้้วย
คุุณสมบััติิความแข็็งเป็็ นพิิเศษนี้้� จึึงทำำ�ให้้แซฟไฟร์์ มีีความต้้านทานสููงต่่อการ
เสื่่� อมสภาพหรืื อการผิิดรููป รอยขีีดข่่วน รวมทั้้� งทนทานต่่อการสึึ กหรอและสาร
เคมีีอย่่างแท้้จริิ ง แซฟไฟร์์มีีความมัันวาวสููงและโปร่่งใสอย่่างไร้้ที่่�ติิ
การเคลืือบกัันแสงสะท้้ อน
นาฬิิกา MIDO® บางรุ่่� นจะใช้้กระจกแซฟไฟร์์ที่่�มีีการเคลืือบกัันแสงสะท้้อนทั้้�ง
สองด้้าน วิิธีีการเคลืือบผิิวด้้านในและด้้านนอกนี้้� จะช่่วยกำำ�จัดั การสะท้้อนของ
แสงที่่�กระจก ทำำ�ให้้สามารถดููเวลาได้้ดีีที่่�สุุด และเน้้นความงามอัันหรููหราของ
นาฬิิกา
สเตนเลสสตีีล 316L
ในการผลิิ ต ส่่วนประกอบที่่� ส ามารถเข้้า ถึึ ง ได้้ทั้้�ง หมดของนาฬิิ ก าเหล็็ก นั้้�น
MIDO® เลืือกใช้้สเตนเลสสตีีลคุุณภาพสููงพิิเศษจากตระกููล 316L ข้้อดีีของ
เหล็็กชนิิดนี้้�คืือจะทนทานต่่อการกััดกร่่อนสููง และมีีความคงทนสููง ตััวอย่่างเช่่น
เหล็็กชนิิ ดที่่�ใช้้ในวงการแพทย์์เพื่่�อผลิิตเป็็ นวััสดุุสำ�ำ หรัับฝัังในร่่างกายนั้้�นจะมา
จากตระกููล 316L เช่่นกััน

	กัันน้ำำ�� ได้้ ถึงึ 3 บาร์์ (30 เมตร / 100 ฟุุต)
	กัันน้ำำ�� ได้้ ถึงึ 5 บาร์์ (50 เมตร / 165 ฟุุต)
	กัันน้ำำ�� ได้้ ถึงึ 10 บาร์์ (100 เมตร / 330 ฟุุต)
	กัันน้ำำ�� ได้้ ถึงึ 10 บาร์์ (100 เมตร / 330 ฟุุต)
พร้้ อมเม็็ดมะยมแบบขัันเกลีียว
	กัันน้ำำ�� ได้้ ถึงึ 20 บาร์์ (200 เมตร / 660 ฟุุต)
พร้้ อมเม็็ดมะยมแบบขัันเกลีียว
	กัันน้ำำ�� ได้้ ถึงึ 20 บาร์์ (200 เมตร / 660 ฟุุต)
พร้้ อมเม็็ดมะยมแบบขัันเกลีียวและปุ่่� มกด
	กัันน้ำำ�� ได้้ ถึงึ 30 บาร์์ (300 เมตร / 1000 ฟุุต)
พร้้ อมเม็็ดมะยมแบบขัันเกลีียว
	กัันน้ำำ�� ได้้ ถึงึ 60 บาร์์ (300 เมตร / 1968 ฟุุต)
พร้้ อมเม็็ดมะยมแบบขัันเกลีียว
การแต่่ งผิิวของ MIDO®
การเคลืือบผิิวแบบกััลวานิิก
วิิธีีการเคลืือบเหล่่านี้้� จะทำำ�โดยใช้้กระแสไฟฟ้้า ด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนระยะเวลา
และความหนาแน่่นของกระแสให้้แตกต่่างกััน จึึงทำำ�ให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยน
ความหนาที่่�ระดัับต่่างๆ และวััสดุุเคลืือบชั้้�นผิิวที่่�แตกต่่างกัันได้้ (เช่่น ทอง เงิิน
ทองแดง เป็็ นต้้น...)
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