
H. Upmann Magnum 50

Oorspronkelijk werd de Magnum 50 gelanceerd in 2005 als Edicion
Limitada . Deze gelimiteerde editie werd een groot succes en de 
vraag overtrof het aanbod vele malen.

Met de aankondiging van de Magnum 50 als vast onderdeel van het  
assortiment , tijdens het laatste Festival Del Habano in februari 
2008,  werd een nieuwe mijlpaal voor het merk bereikt. De Magnum 
50 vergezelt de al 25 (!) jaar geleden geïntroduceerde maar juist in 
de afgelopen jaren sterk aan populariteit winnende  Magnum 46 . 
Hiermee is de nieuwe Magnum lijn met de 2 topmodellen van het 
merk H. Upmann een feit.

De sigaren van de Magnum lijn zullen in de toekomst beiden 
voorzien worden van een 2e, onderscheidend, bandje en worden 
gepresenteerd in zogenaamde cabinet kisten waardoor de sigaar gepresenteerd in zogenaamde cabinet kisten waardoor de sigaar 
zijn ronde vorm behoud.

Productinformatie:

Magnum 50 (verkrijgbaar in Cabinet kisten van 10,25 en 50 sigaren)
------------------------
Afmetingen : 161 mm x 19,84 mm (ring gauge 50)
Magnum 50 (Magnum 50)

Het merk H. Upmann wordt geclassificeerd als ‘licht  tot medium’ 
van smaak en biedt het volledige Habanos smaakpallet

De Magnum 50 is een nieuwe vitola binnen het Habanos gamma en 
met zijn lengte van 161 mm de langste met een ring gauge van 50 
(kenmerkend voor de Robusto’s) . 
In april van dit jaar werd de Magnum 46 door het toonaangevende 
magazine ‘Cigar Aficionado’ bekroond met een score van 91 op een 
schaal van 100. De eerste reacties op de Magnum 50  (zie ook El 
Gusto Lente-zomer 2008) zijn bijzonder positief ook al is de sigaar 
nog zeer jong. De Magnum 50 is bijzonder zacht in de mond en zeer  
rijk, zoet kruidig, van smaak met noten van leer, thee en cederhout.

Deze jonge sigaren, productiejaar 2008 (!) zullen met  enige jaren 
rijpen nog verder aan smaakrijkdom winnen.




