
 

Hamilton Watch volta às telas do cinema no filme de ação "Jack 
Ryan: Shadow Recruit" da Paramount Pictures  

 

A Hamilton apresenta dois relógios especiais, feitos com espírito americano e precisão suíça 

BIEL, Suíça /PRNewswire/ -- Mais uma vez, a Hamilton Watch está no pulso de um herói de história 
de ação, quando cada segundo conta, no filme "Jack Ryan: Shadow Recruit" ("Jack Ryan: Recruta 
das Sombras") da Paramount Pictures. No filme, a marca apresenta o Khaki Titanium e o Khaki Flight 
Timer, dois relógios icônicos, feitos com precisão suíça e espírito americano. A Hamilton fez parceria 
com a Paramount Pictures para promover o lançamento mundial do filme nos cinemas, o que ocorrerá 
em janeiro de 2014, em todo o mundo. 

O Khaki Titanium preto, usando por Jack Ryan (representado por Chris Pine) é o agente secreto dos 
relógios, que disfarça sua construção robusta por trás de um design sofisticado e elegante. Como o 
personagem que o usa, o relógio vive uma vida dupla: vestido para o sucesso, mas pronto para a 
ação. 

O multifuncional Khaki Flight Timer, usado pelo personagem William Harper (representado por Kevin 
Costner, ator premiado com o Oscar), foi modificado especialmente para o filme pela Hamilton, que 
mantém uma tradição de décadas de colaboração com os estúdios cinematográficos e com os 
cineastas, para criar relógios para os personagens de seus filmes. 

Baseado no analista da CIA criado pelo mestre da espionagem Tom Clancy, "Jack Ryan: Shadow 
Recruit" é um filme de ação intensa, que segue Ryan (Chris Pine, "Star Trek"), desde sua vida dupla 
quieta, como um veterano convertido em executivo da Wall Street, a sua iniciação total como um 
agente americano, caçado na pista de uma trama terrorista em Moscou. 

Ryan parece ser apenas outro executivo de Nova York a seus amigos e familiares, mas trabalha 
secretamente para a CIA há vários anos. Ele entrou na agência como um analista de inteligência, que 
digere dados globais. Mas, quando Ryan deslinda um esquema meticulosamente planejado para 
arruinar a economia dos EUA e desencadear um caos mundial, ele se torna o único homem capaz de 
interrompê-lo. Agora, ele se torna inteiramente operacional, lançado em um mundo crescente de 
suspeição, simulação e forças fatais. Pego entre seu soturno treinador Harper (o ganhador de Oscar 
Kevin Costner), sua desinformada noiva Cathy (Keira Knightley) e um brilhante oligarca russo 
(Kenneth Branagh), Jack precisa confrontar a nova realidade, em que ninguém parece confiável, 
embora o destino de milhões de pessoas dependa de sua capacidade de descobrir a verdade. Com a 
urgência de um estopim aceso, ele entra em uma corrida para ficar um passo à frente de todos a sua 
volta. 

Produzido por Mace Neufeld, Lorenzo di Bonaventura, David Barron e Mark Vahradian. Baseado em 
personagens criados por Tom Clancy. Escrito por Adam Cozad e David Koepp. Dirigido por Kenneth 
Branagh. 

Sobre a Hamilton 

Por mais de seis décadas, a Hamilton vem atraindo os consumidores e as mentes criativas com 
formas atraentes, designs únicos e uso de materiais modernos para criar uma coleção de relógios e 
uma marca icônica. Tendo aparecido em inúmeros filmes de Hollywood, a Hamilton criou uma 
tradição de integrar seus estilos exclusivos com enredos épicos, desde o filme futurístico "2001: uma 



Odisseia no Espaço" ("2001: A Space Odyssey"), de Stanley Kubrick, à trilogia "Homens de Preto" 
("Men In Black"), um favorito do público. 

Sobre a Paramount Pictures Corporation  

A Paramount Pictures Corporation (PPC), produtora e distribuidora mundial de entretenimento 
cinematográfico, é uma unidade da Viacom, grande empresa produtora de conteúdo, com marcas 
proeminentes e respeitadas de entretenimento cinematográfico, televisivo e digital. A Paramount 
controla uma coleção de algumas das mais poderosas marcas de entretenimento cinematográfico 
como a Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Vantage, Paramount Classics, Insurge 
Pictures, MTV Films e Nickelodeon Movies. As operações da PPC também incluem a Paramount 
Home Media Distribution, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. e a Paramount 
Studio Group. 

DADOS 

Khaki Field Titanium usado por Jack Ryan (representado por Chris Pine) 

Tamanho 42 mm 
Material  Titânio / PVD preto / escovado 
Cor do mostrador Preto  
Acessórios Pulseira de malha preta / titânio
Movimento Automático 2824-2  
Cristal Safira 
Resistência à água 10 bar (100 m) 
Preço recomendado  995 USD, 645 EUR, 970 CHF 

Khaki Flight Timer da Hamilton usado por Harper (representado por Kevin Costner) Hamilton Pan 
Europe 

Tamanho 40 mm 
Caixa  Aço inoxidável 
Mostrador Cor preta, antracito ou prata 
Acessórios Couro marrom com pesponto, aço inoxidável, borracha preta ou laranja 
Movimento ETA E20. 373 
Cristal Safira, não refletiva (ambos os lados) 
Resistência à água 10 bar ( 100m) 
Preço recomendado 1.445 USD, 1.045 EUR, 1.325 CHF 

Para mais informações:  
Hamilton International  
media@hamiltonwatch.com  
+41-32-343-38-63  

FONTE Hamilton International 

 

 


