
17r o b b r e p o rt.c o m .v n

Bộ sưu tập

Được phát hiện năm 1877 tại 

Nam Phi, vòng cổ đính kim 

cương nặng 128,54 carat với 

82 mặt cắt này là một trong 

những “báu vật” lâu đời của nhà 

Tiffany & Co., trị giá khoảng 30 

triệu USD. Món trang sức từng 

xuất hiện cùng các biểu tượng 

lẫy lừng như Audrey Hepburn, 

Lady Gaga và Beyoncé.    
tiffany.com

Bảo vật huyền thoại
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Sau 2 năm thử nghiệm, nhà sản 

xuất Pininfarina (Ý) đã ra mắt 

siêu xe Battista EV chạy pin 

với giá 2,4 triệu USD. Battista 

có công suất đáng kinh ngạc 

1.900 mã lực, giúp xe tăng tốc 

cực nhanh từ 0-100 km/h trong 

chưa đầy 2 giây. Dù chưa được 

xác nhận nhưng vận tốc xe tối 

đa có thể đạt tới 350km/h.    
pininfarina.it

Sức mạnh vô song 

Balthazar là cỗ máy thời gian 

bước ra từ trí tưởng tượng của 

hai thương hiệu đồng hồ Thụy 

Sỹ cao cấp - MB&F và L’Epée 

1839. Sở hữu khả năng xoay 

180° và chế độ thay đổi khuôn 

mặt, phiên bản mạ vàng của 

mẫu đồng hồ để bàn này hiện 

giới hạn chỉ 20 chiếc với giá 

gần 58.000 USD.   
lepee1839.ch

Robot thời gian
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Bằng tay nghề tinh xảo, Zelouf 

& Bell đã tạo ra chiếc rương 

cẩm thạch Serpent Champagne 

không chỉ giữ cho rượu mát 

lạnh, mà còn là vật phẩm trang 

trí phong cách với hoa văn hình 

rắn tinh tế. Thiết kế gồm ngăn 

chứa lót ly dưới chân đế và tay 

cầm bạc. Sản phẩm giới hạn chỉ 

8 chiếc, có giá 29.300 USD.    
zeloufandbell.com

Xứng tầm thưởng rượu

Bộ sưu tập

Leica vừa công bố 250 mẫu máy 

ảnh Q2 ‘007’ với giá 9.249 USD, 

nhằm đánh dấu sự kiện ra mắt 

bộ phim “No time to die”. Tuy 

cấu trúc y hệt chiếc Q2 gốc, giới 

sưu tầm vẫn nhận ra sự khác 

biệt bởi lớp vỏ xanh tảo và thiết 

kế viền ống kính lấy ý tưởng từ 

nòng súng, cùng hộp đựng đi 

kèm của hãng Globe-Trotter.   

leica-camera.com

Thời khắc nhiệm màu 


