
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX  
POR BENEDICT CUMBERBATCH 

 

 

Desde que Benedict Cumberbatch usou o Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox para a 

realização do curta In a Breath, ele se tornou um de seus itens favoritos. Usando o relógio em muitas 

ocasiões diferentes durante o ano passado, o ator e amigo de longa data da Grande Maison passou a 

apreciar particularmente a sua grande versatilidade – como um relógio casual e elegante para o dia a 

dia e como um relógio de mergulho de alta performance. 

 

“É fino para um relógio de mergulho e eu realmente gosto – e é uma peça de muito estilo: posso usá-

lo em casa com um suéter quanto ou com uma roupa de neoprene”, diz ele. “Por ser tão discreto e 

elegante, posso usá-lo para tudo – no mar ou de bicicleta, em uma sessão de fotos ou apenas 

relaxando.” 

 

O movimento do alarme Memovox concede um charme único e adicional a este modelo Polaris 

Mariner, ele acrescenta: “O alarme é perfeito, especialmente se comparado a um alarme digital, pois 

é muito mais suave e silencioso – e se você estiver com ele no pulso, oferece uma vibração muito leve, 

que eu realmente gosto.” 

 

Benedict também aprecia como os designers da Jaeger-LeCoultre aceitaram o desafio de combinar 

elegância, funcionalidade e alta performance no relógio: “É leve, é incrivelmente durável e gosto de 

poder realmente ver o mecanismo na parte detrás através do vidro – o que é bastante raro em um 

relógio de mergulho. É o geek que mora em mim - adoro ver os mecanismos”, comenta. “Funciona a 

300 metros de profundidade, muito além da maioria dos mergulhos recreativos e comerciais, e deve 

ter sido muito difícil conseguir algo resistente a tanta pressão e profundidade e ainda visível com o 

fundo transparente. É um trabalho de engenharia extremamente impressionante, mas ainda assim é 

incrivelmente elegante para um relógio de mergulho.” 

 

O Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox realmente brilhará como um grande relógio para todas 

as ocasiões, durante todo o ano. “Ao contrário de muitos relógios de mergulho, não parece arrogante 

no pulso se você quiser usá-lo casualmente, como para o seu propósito – o mergulho”, diz Benedict. 

“É um objeto lindo, um visual clássico – realmente atemporal.” 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 
As capacidades robustas e a estética diferenciada do novo Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

homenageiam os primeiros relógios de mergulho da Jaeger-LeCoultre. A funcionalidade foi aprimorada 



 
 

para ser totalmente compatível com as normas de mergulho ISO 6425 e alcançar uma estanqueidade 

de até 300 metros (30 bar), enquanto os anéis concêntricos do mostrador azul degradê criam uma 

estética esportiva e totalmente contemporânea. Movimento de corda automática, o Calibre 956 é um 

descendente direto dos primeiros calibres de relógios automáticos com alarme da Jaeger-LeCoultre. 

Com um novo gongo periférico projetado para permitir o fundo da caixa em safira transparente, o 

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox mantém o som característico do “sinal da escola” que 

empresta tanto charme aos relógios com alarme da Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 
Jaeger-LeCoultre: MAISON DE ALTA RELOJOARIA DESDE 1833 

Localizada no cenário calmo e sereno do Vallée de Joux, nossa Maison oferece um sentimento único de 

pertencimento. É aqui, inspirada pelas paisagens excepcionais das Cordilheiras do Jura e guiada por um fogo 

interior inextinguível, que a Grande Maison ganha sua alma. Com todos os trabalhos artesanais na manufatura, 

relojoeiros, engenheiros, designers e artesãos trabalham juntos para dar à luz belas criações da alta relojoaria. 

Impulsionados por uma energia irresistível e um espírito de invenção coletiva que diariamente inspira o 

compromisso de cada membro da nossa família, cultivamos nossa sofisticação discreta e criatividade técnica. 

Esse mesmo espírito impulsionou a criação de mais de 1200 calibres desde 1833 e tornou a Jaeger-LeCoultre a 

autoridade em relojoaria. 

 

 


