
หวัเวย่ จบัมอื โวก้ ไชนา่ และ ฟอรน์าเซตต ิ
เปิดตวันาฬกิารุน่พเิศษจากผลงานการออกแบบของบารน์าบา ฟอรน์าเซตต ิ
 
มลิาน--28 ก.ย.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
ผลงานชิน้นีเ้ป็นจดุเริม่ตน้การรวมพลงัสรา้งสรรคก์ารออกแบบของหวัเวย่ 
ซึง่มอบเป็นของกํานัลสดุพเิศษแกแ่ขกผูม้เีกยีรตใินงานเลีย้งครบรอบ 10 ปีของโวก้ ไชน่า 
ทีม่ลิาน แฟชัน่ วคี  
 
หวัเวย่ คอนซเูมอร ์บสิเินส กรุ๊ป (BG) เผยโฉมนาฬกิารุน่พเิศษเรอืนแรกของหวัเวย่ 
ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดย บารน์าบา ฟอรน์าเซตต ิดไีซเนอรช์ือ่ดงัชาวอติาล ี
เพือ่มอบใหก้บัแขกในงานเลีย้งเฉลมิฉลองครบรอบ 10 ปีของโวก้ ไชน่า 
ผลงานการออกแบบดงักลา่วเกดิจากความรว่มมอืระหวา่งหวัเวย่ โวก้ ไชน่า และฟอรน์าเซตต ิ
ซึง่ผสมผสานศลิปะ การออกแบบ และเทคโนโลยล้ํีาสมยัไดอ้ยา่งลงตวั 
 
สามารถรับชมขา่วประชาสมัพันธแ์บบมลัตมิเีดยีไดท้ี:่ 
http://www.multivu.com/players/uk/7639851-huawei-special-edition-watch-
fornasetti  
 
นาฬกิารุน่พเิศษจากการออกแบบของฟอรน์าเซตต ิ
ชว่ยใหผู้ใ้ชไ้มข่าดการตดิตอ่ไมว่า่จะอยูท่ีไ่หน ดว้ยฟังกช์ัน่แจง้เตอืนการโทรเขา้ ขอ้ความ 
ขอ้ความดว่น และอเีมล 
 
สําหรับดไีซนห์นา้ปัดของนาฬกิารุน่พเิศษจากฟอรน์าเซตตนัิน้ ไดรั้บการตกแตง่ลวดลาย 
"Tema e Variazioni" ตามแบบฉบบัของฟอรน์าเซตตเิอง 
สว่นสายนาฬกิาและกลอ่งบรรจไุดรั้บการออกแบบดว้ยสเีขยีว “มรกต” 
สดุคลาสสกิซึง่พบไดท้ัว่ไปในผลงานการออกแบบของฟอรน์าเซตต ิ
นอกจากนีก้ลอ่งใสน่าฬกิายงัมกีารประดบัลายรกูญุแจทีส่ามารถบง่บอกถงึสไตลข์องฟอรน์าเซต
ตไิดท้นัท ี
 
นาฬกิาพรเีมยีมเรอืนนีม้รีปูลกัษณ์งดงามเหนอืกาลเวลา พรอ้มเทคโนโลยอีจัฉรยิะภายในตวั 
 
นาฬกิารุน่พเิศษนีจ้ะมอบใหเ้ฉพาะแขกผูม้เีกยีรตใินงานเลีย้งฉลองครบรอบ 10 ปีแหง่โวก้ ไชน่า 
โดยหวัเวย่เป็นผูส้นับสนุนการจัดงานดงักลา่ว ซึง่ถอืเป็นการปิดฉากงาน มลิาน แฟชัน่ วคี 
อยา่งสมบรูณ์ นอกจากนี ้มารโิอ เทสตโิน ชา่งภาพแฟชัน่ชือ่ดงัระดบัโลก รวมถงึคารล์ ีคลอส 
และฌอน โอพราย สองซเูปอรโ์มเดลทีป่รากฏตวัในแคมเปญและการถา่ยภาพโฆษณาของ 
Huawei Watch ก็จะเขา้รว่มงานสดุเอ็กซค์ลซูฟีนีด้ว้ยเชน่กนั  
 
นอกเหนอืจากการเผยโฉมนาฬกิาสดุพเิศษในรุน่ Fornasetti for Vogue China แลว้ 
หวัเวย่ยงัไดเ้ปิดตวัโครงการ 'Design Powered By Huawei' 
http://consumer.huawei.com/design 
ซึง่เปิดโอกาสใหบ้รรดานักออกแบบและศลิปินสามารถสง่ผลงานสรา้งสรรคข์องตนผา่นทางเว็บ
ไซต ์ไมว่า่จะเป็นการออกแบบลวดลายประดบัผลติภณัฑท์ีม่อียูแ่ลว้ เชน่ นาฬกิา 
หรอืจะเป็นการออกแบบผลติภณัฑใ์นอนาคตอยา่งสมารท์โฟน หรอืสมารท์วอทชย์คุใหม ่
โดยหวัเวย่ตืน่เตน้ทีจ่ะไดเ้ห็นผลงานสรา้งสรรคข์องนักออกแบบทัว่โลก 
 
สนุทรยีภาพแหง่การออกแบบสดุคลาสสคิ พรอ้มเทคโนโลยอีจัฉรยิะ 



นาฬกิาของหวัเวย่ทกุรุน่ผลติดว้ยวสัดคุณุภาพสงู โดดเดน่ดว้ยหนา้จอทรงกลมแบบ AMOLED 
ขนาด 1.4 นิว้ทีไ่วตอ่การสมัผัส 
พรอ้มป้องกนัรอยขดีขว่นดว้ยกระจกแซพไฟรซ์ ึง่เป็นวสัดทุีผู่ผ้ลตินาฬกิาชาวสวสิตา่งเลอืกใช ้
และยงัประกอบดว้ยกรอบหนา้ปัดสเตนเลสสตลีทีผ่า่นการขึน้รปูเย็น 
 
นาฬกิาสดุพรเีมยีมนีม้กีารออกแบบทีผ่สานแฟชัน่และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งลงตวั 
หนา้ปัดนาฬกิาผลติขึน้จากกระจกแซพไฟรป้์องกนัรอยขดีขว่น โดยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางวดัได ้
42 มม. ซึง่เป็นขนาดมาตรฐานของนาฬกิาขอ้มอื 
 
นาฬกิารุน่นีส้ามารถดาวนโ์หลดเพลงเพือ่ฟังแบบออฟไลนไ์ด ้
และยงัสามารถเชือ่มตอ่กบัโทรศพัทม์อืถอืผา่นบลทูธู ซึง่เหมาะกบัการสวมใสข่ณะวิง่ออกกําลงั 
โดยเซน็เซอรต์รวจจับอตัราหวัใจสามารถวดัอตัราการเตน้ของหวัใจไดอ้ยา่งแมน่ยํา 
สว่นเซน็เซอรต์รวจจับการเคลือ่นไหวแบบ 6-Axis นัน้ทําหนา้ทีต่ดิตามการเคลือ่นไหวตา่งๆ 
ไมว่า่จะเป็นการเดนิ วิง่ และขึน้บนัได 
 
ผสานโลกแหง่แฟช ัน่และเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกนั  

แบรนดฟ์อรน์าเซตตสิดุคลาสสกิมปีระวตัคิวามเป็นมายอ้นกลบัไปยงัชว่งศตวรรษที ่20 
โดยปีเอโร ฟอรน์าเซตต ิเป็นผูก้อ่ตัง้แบรนดข์ึน้ในฐานะ ‘ผูอ้อกแบบความฝัน’ 
ในแงข่องผลงานสําหรับการประดบัตกแตง่นัน้ 
ผลงานการสรา้งสรรคว์ตัถแุละเครือ่งตกแตง่ของฟอรน์าเซตตถิอืวา่ยิง่ใหญท่ีส่ดุรายหนึง่ของศต
วรรษที ่20 ปัจจบุนั คณุบารน์าบา ซึง่เป็นบตุรชายของคณุปีเอโร 
เป็นผูส้บืทอดความยิง่ใหญข่องฟอรน์าเซตตติอ่ไป 
ดว้ยการสานตอ่การสรา้งสรรคแ์ละนําเสนอผลงานของฟอรน์าเซตตใินรปูแบบใหม ่
ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึแนวคดิและรากฐานทางศลิปะของผูเ้ป็นบดิาผา่นงานฝีมอือนังดงาม 
 
ลวดลาย "Tema e Variazioni" ซึง่พบบนหนา้ปัดนาฬกิาของหวัเวย่นัน้ 
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากลน่ิา คาวาลเิอร ีนักรอ้งโอเปราชาวอติาลเีมือ่ศตวรรษที ่19 
ฟอรน์าเซตตไิดเ้ลอืกใชภ้าพดงักลา่วดว้ยเหตผุลเดยีวกบัทีเ่ขาไดเ้ลอืกสญัลักษณ์ประจําผลงาน
ของเขา ซึง่ไดแ้กค่วามงดงามอนัคลาสสกิและเป็นทีย่อมรับ โดยใบหนา้อนังดงามของลน่ิา 
ไดเ้ตมิเต็มการออกแบบอนัเหนอืกาลเวลาของนาฬกิาหวัเวย่ 
อกีทัง้เป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการผนวกรวมแฟชัน่และเทคโนโลยอียา่งกลมกลนื 
 
บารน์าบา ฟอรน์าเซตต ิกลา่วถงึการออกแบบนาฬกิาหวัเวย่วา่ 
“แบรนดฟ์อรน์าเซตตเิตบิโตจากการฟ้ืนฟแูละการนําเสนอผลงานการออกแบบและวตัถสุดุคลาส
สคิในรปูแบบใหม ่ซึง่แฝงไปดว้ยวตัถปุระสงคใ์หม ่พรอ้มดํารงไวซ้ ึง่รปูแบบงานฝีมอื 
ใบหนา้ของคณุลนิาเป็นสว่นหนึง่ในมรดกตกทอดของคณุพอ่ และเพือ่เสรมิดไีซนท์ีไ่รก้าลเวลา 
ผมจงึไดต้ดัสนิใจทีอ่าจดเูหมอืนขดัแยง้กนั 
ดว้ยการผสมผสานใบหนา้อนังดงามนีเ้ขา้กบัการออกแบบผลติภณัฑส์ดุล้ําสมยัทีค่อยเก็บชว่งเว
ลาสําคญัใหก้บัผูส้วมใส”่ 
 
กลอร ีจาง ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาดของหวัเวย่ คอนซเูมอร ์บจี ี
กลา่วถงึการออกแบบนาฬกิาของฟอรน์าเซตต ิวา่ 
“การรว่มมอืกบัฟอรน์าเซตตถิอืเป็นจดุเริม่ตน้การเดนิทางอนัแสนตืน่เตน้สําหรับหวัเวย่ 
ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความเชือ่มโยงระหวา่งเทคโนโลยอีนัล้ําสมยักบัศลิปะ การออกแบบ 
และวฒันธรรม 
อกีทัง้ยงัเป็นความรว่มมอืทางวฒันธรรมอนัน่าตืน่เตน้ครัง้แรกทีจ่ะมอีกีหลายครัง้ตามมา 
ขณะทีเ่ราเดนิหนา้เพือ่กา้วขึน้เป็นผูส้รา้งสรรคน์วตักรรมอยา่งมศีลิปะ” 



 
กาํหนดการวางจาํหนา่ยและอปุกรณ์เสรมิ   

Huawei Watch รุน่มาตรฐานเตรยีมวางจําหน่ายในกวา่ 20 ประเทศและดนิแดน 
ซึง่รวมถงึสหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร อารเ์จนตนิา ออสเตรเลยี บราซลิ แคนาดา เดนมารค์ 
ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมน ีฮอ่งกง อติาล ีญีปุ่่ น นอรเ์วย ์ฟิลปิปินส ์รัสเซยี สงิคโปร ์เกาหลใีต ้
สเปน สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์
 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถรับชมไดท้ี:่ http://consumer.huawei.com/minisite/worldwid
e/huawei-watch 

สําหรับขา่วสารลา่สดุเกีย่วกบัหวัเวย่ คอนซเูมอร ์บจี ีสามารถตดิตามไดท้ี:่ 

เฟซบุก๊: https://www.facebook.com/huaweidevice 

ทวติเตอร:์ https://twitter.com/HuaweiDevice 

กเูกิล้: https://plus.google.com/+HuaweiDevice   

ยทูบู: https://www.youtube.com/huaweidevice 

ฟรกิเกอร:์ https://www.flickr.com/photos/huaweidevice 

เกีย่วกบั หวัเวย่ คอนซูเมอร ์บสิเินส กรุป๊ 

ณ สิน้ปี 2557 ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆของหวัเวย่ถกูนําไปใชใ้นกวา่ 170 ประเทศ 
รองรับความตอ้งการของประชากรกวา่หนึง่ในสามของประชากรโลก 
และมยีอดขนสง่สมารท์โฟนมากเป็นอนัดบัสามของโลกในปี 2557 
หวัเวย่ยงัไดจั้ดตัง้ศนูยว์จัิยและพัฒนา 16 แหง่ในสหรัฐอเมรกิา เยอรมน ีสวเีดน รัสเซยี อนิเดยี 
และจนี หวัเวย่ดําเนนิธรุกจิ 3 กลุม่ ซึง่หนึง่ในนัน้คอืหวัเวย่ คอนซเูมอร ์บสิเินส กรุ๊ป (BG) 
ทีนํ่าเสนอผลติภณัฑต์า่งๆมากมาย ไดแ้ก ่สมารท์โฟน อปุกรณ์บรอดแบรนดเ์คลือ่นที ่
อปุกรณ์ภายในบา้น และบรกิารคลาวด ์ดว้ยความเชีย่วชาญในการดําเนนิธรุกจิทีส่ัง่สมมากวา่ 20 
ปี ในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนเครอืขา่ยทีแ่พรก่ระจายทัว่โลก 
อกีทัง้การดําเนนิธรุกจิและบรรดาพันธมติรทัว่โลก หวัเวย่ คอนซเูมอร ์บสิเินส กรุ๊ป 
มุง่มัน่ทีจ่ะนําเสนอเทคโนโลยลีา่สดุใหแ้กผู่บ้รโิภค 
พรอ้มมอบความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีหก้บัผูค้นทัว่โลก หวัเวย่ดําเนนิธรุกจิตามคํามัน่ทีใ่หไ้ว ้
และพรอ้มทําความฝันใหเ้ป็นความจรงิ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถรับชมไดท้ี ่
http://www.consumer.huawei.com 
 
ตดิตอ่: Laura.Cholwill@hkstrategies.com, +44(207)413-3000 

แหลง่ขา่ว: หวัเวย่ 


