Informações gerais

A JAEGER-LECOULTRE TRAZ NOVA PROFUNDIDADE À
COLEÇÃO MASTER CONTROL
COM DOIS NOVOS MODELOS EM AZUL
MASTER CONTROL DATE E MASTER CONTROL CALENDAR

La Grande Maison de Le Sentier enriquece um ícone da relojoaria suíça moderna, a coleção Master
Control, introduzindo novas interpretações dos dois modelos. Diferenciados pelos mostradores em
azul-escuro com acabamento escovado com efeito de raios de sol, o Master Control Date e o Master
Control Calendar representam a essência da elegante relojoaria contemporânea — sutil, poderosa e
decididamente de alto desempenho — na Jaeger-LeCoultre.
O ano de 2022 marca os 30 anos do Master Control, lançado em 1992 como uma demonstração do
compromisso da Maison com os mais altos níveis de excelência relojoeira. O Master Control marcou
o início do sistema de controle de 1000 horas dos padrões internos de qualidade na Jaeger-LeCoultre,
um sistema posteriormente incorporado em toda a gama de relógios e que agora é emblemático na
promessa de relojoaria fina da Maison para seus clientes.
Totalmente alinhada com esse compromisso incessante com a qualidade atemporal que mantém a
Jaeger-LeCoultre na vanguarda das técnicas artesanais relojoeiras do século XXI, a coleção Master
Control foi enriquecida com dois modelos em aço com mostradores com acabamento escovado com
efeito de raios de sol em um tom refinado de azul. Todos os códigos essenciais da Coleção Master
podem ser encontrados no Master Control Date e no Master Control Calendar. Isso inclui recursos
como a combinação de algarismos arábicos aplicados com marcadores setas facetados para as horas,
ponteiros dauphine facetados para as horas e minutos e asas chanfradas da caixa que se curvam em
direção ao ponto de fixação da pulseira. As molduras finas da luneta trazem uma sensação de abertura
às caixas de 40 mm, símbolo da inerente versatilidade neste diâmetro de caixa.
A legibilidade e a leitura são enfatizadas, usando as escalas de minutos em um azul mais claro
sutilmente contrastante, com divisões de minutos distintas entrecortadas com marcadores de pontos
em Super-LumiNova® para uma indicação intuitiva e precisa das horas. Com o Master Control
Calendar, a indicação da data saltante reaparece em grande estilo. Um fino ponteiro de data se estende
para fora do centro do mostrador, terminando em um logograma Jaeger-LeCoultre lacado em vermelho
que aponta para a data na periferia externa do mostrador. Para uma leitura ideal do mostrador duplo
das fases da lua e do submostrador de pequenos segundos, o ponteiro da data faz um salto de 90°
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entre o 15º e o 16º dia de cada mês. Isso garante que as fases da lua e o submostrador de pequenos
segundos nunca sejam divididos ao meio pelo ponteiro da data; um pequeno mas eficaz detalhe que
aumenta a clareza do design do Master Control Calendar.
Para completar o aspecto harmonioso desses dois novos modelos, o anel de data do Master Control
Date é também em azul, com algarismos arábicos em branco. As indicações de dia e mês na cor
branca sobre azul do Master Control Calendar proporcionam uma integração estética similar com o
resto do relógio, com refinamento visual adicional encontrado no acabamento em caracol do
submostrador de pequenos segundos. A parte superior do submostrador revela o disco das fases da
lua decorado com um fundo cravejado de estrelas.
Tanto o Master Control Date quanto o Master Control Calendar vêm com pulseiras azuis combinando
em couro de bezerro. As pulseiras são enfeitadas com uma costura azul complementar que continua
no ponto de fixação da pulseira para um toque de fascínio vintage. Essas pulseiras foram equipadas
com um mecanismo de troca rápida, permitindo que o usuário alterne facilmente entre uma variedade
de pulseiras para um visual completamente diferente.
Dentro desses novos modelos, há dois movimentos automáticos manufaturados internamente pela
Jaeger-LeCoultre. O calibre 899 do Master Control Date e o calibre 866 do Master Control Calendar
contam com 70 horas de reserva de marcha, fornecendo cerca de três dias de autonomia de
funcionamento mesmo quando não estão sendo usados. Cada modelo é limitado a 800 peças.

DETALHES TÉCNICOS
MASTER CONTROL DATE
Dimensões: 40 mm x 8,78 mm
Calibre: Calibre Jaeger-LeCoultre 899AC automático mecânico
Funções: horas/minutos/segundos, data
Reserva de marcha: 70 horas
Mostrador: azul-escuro com acabamento escovado com efeito de raios de sol, faixa de minutos
azul-claro
Caixa: aço inoxidável
Fundo da caixa: aberto
Resistente à água: 5 bar
Pulseira: Couro de novilho
Referência: Q4018480 - Limitado a 800 peças
MASTER CONTROL CALENDAR
Dimensões: 40 mm x 10,95 mm
Calibre: Calibre Jaeger-LeCoultre 866AA automático mecânico
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Funções: horas/minutos/segundos, data, dias, meses e fases da lua
Reserva de marcha: 70 horas
Mostrador: azul-escuro com acabamento escovado com efeito de raios de sol, faixa de minutos
azul-claro
Caixa: aço inoxidável
Fundo da caixa: aberto
Resistente à água: 5 bar
Pulseira: Couro de novilho
Referência: Q4148480 - Limitado a 800 peças

SOBRE THE STELLAR ODYSSEY
Em 2022, a Jaeger-LeCoultre presta homenagem aos fenômenos astronômicos que estão na origem da medição
do tempo pela humanidade. Desde os primeiros dias da Manufatura, as funções astronômicas desempenham um
papel importante no portfólio de relógios complicados da Jaeger-LeCoultre – desde formas simples de exibição
de fases da Lua até calendários perpétuos altamente complexos, equação do tempo, gráficos do céu e os ciclos
lunares dracônico e anomalístico. Dominando todas as três medidas de tempo – solar, lunar e sideral – os
relojoeiros da La Grande Maison inovam perpetuamente para criar os mecanismos mais avançados e precisos
que representam ou até mesmo predizem fenômenos celestes. Este ano, a Jaeger-LeCoultre embarca em uma
Stellar Odyssey com uma exposição imersiva e uma série de eventos temáticos que incluirão colaborações
inspiradoras com um artista visual e um mixologista, e um programa fascinante de ateliês de descoberta com
temas celestiais no Atelier d'Antoine. The Stellar Odyssey é um convite para descobrir como os mistérios do
cosmos são traduzidos em maravilhas micromecânicas para o pulso.
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