
 

 Kenneth Cole lança smart watch de moda Kenneth Cole Connect™ 

NOVA YORK, 26 de março de 2015 /PRNewswire/ -- A Kenneth Cole e o Geneva Watch Group 
anunciam o lançamento da nova Kenneth Cole™ Smart Watch Collection no momento em que a 
tecnologia wearable toma conta do mercado de acessórios. Os smart watches (relógios inteligentes) 
simples e elegantes chegarão às lojas em abril. 

Experimente o comunicado à imprensa multimídia interativo aqui 

"Como designer, sempre procuro dar aos clientes o que eles querem, mas de uma forma que não 
necessariamente esperam", afirma o designer Kenneth Cole. "A tecnologia wearable é uma das 
categorias de moda que mais crescem atualmente e estou empolgado por estar na vanguarda para 
abraçar esta plataforma." 

A variedade de smart watches femininos e masculinos do Kenneth Cole Connect™ foi introduzida em 
março na Baselworld, a feira internacional de comércio de relógios e joias. Os destaques incluem uma 
cabine de fotos onde os visitantes exibem seu relógio Kenneth Cole Connect™ favorito e compartilham 
as fotos em tempo real através da mídia social. A ativação ganhou 13.127 impressões em três dias. 

A Kenneth Cole está liderando o pacote de relógios como uma das primeiras marcas de moda a entrar 
no mercado de smart watch, a partir de US$ 135. Com a tecnologia Bluetooth inteligente, o Kenneth Cole 
Connect™ vem em 12 estilos contendo funcionalidade habilitada à app, que permite que os usuários 
permaneçam discretamente conectados via alertas de chamadas recebidas, textos e eventos de 
calendário. 

Os compradores podem controlar a música em seu smartphone remotamente, bem como tirar selfies de 
distância maior do que o seu braço. Com a tendência "selfie" crescendo rapidamente, o Kenneth Cole 
Connect™ permite que os usuários controlem a câmera do seu smartphone e tirem fotos diretamente 
dos seus pulsos. 

Outras características incluem um cronômetro, alerta de bateria do telefone baixa, resistência à água de 
3 ATM e "Don't Leave Me Alerts" (alertas de não me deixe) que informam aos usuários quando estão 
perdendo a conexão Bluetooth, para que nunca mais percam o seu telefone. Além de se diferenciar de 
outros smart watches, o Kenneth Cole Connect™ funciona com uma bateria normal de relógio, de forma 
que não necessita de carregador. 

Sobre a Kenneth Cole Productions, Inc. 

A Kenneth Cole Productions, Inc. projeta, cria e comercializa bolsas, vestuário e acessórios sob os 
nomes Kenneth Cole Collection, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction e Unlisted, bem como 
calçados sob Gentle Souls. A empresa também concede licenças terceirizadas para a produção de 
vestuário masculino, feminino e infantil entre perfumes, relógios, joias, óculos e outras categorias de 
acessórios. Os produtos da empresa são distribuídos através de lojas de departamento, lojas 
especializadas, lojas de varejo de propriedade da empresa e em seu site de comércio eletrônico. Mais 
informações podem ser encontradas em KennethCole.com. 

Sobre o Geneva Watch Group 

Fundado em 1974, o Geneva Watch Group é uma empresa líder global em design, fabricação e 
distribuição de relógios digitais e analógicos. A empresa cria relógios sob licença para marcas de moda e 
estilo de vida como Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Sperry Top-Sider, Tommy Bahama, 



Ted Baker London e Zoo York, bem como produz suas próprias marcas de propriedade, inclusive 
Freestyle, Game Time e Breil. Além disso, o Geneva Watch Group projeta e fabrica relógios sob marca 
própria para a maioria dos maiores varejistas mundiais. Para mais informações, por favor, visite 
GenevaWatchGroup.com 
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