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O POLARIS EMBARCA EM NOVAS AVENTURAS
POLARIS DATE

Inspirada no Memovox Polaris de 1968, a coleção Polaris definiu o espírito de elegância esportiva da
Jaeger-LeCoultre. Funções utilitárias, códigos de design vintage e padrões modernos de precisão
cronométrica — essas são as três características que distinguem o Polaris, que agora vem com um
mostrador verde intenso, trazendo um novo toque de cor às aventuras cotidianas da vida.

Um modelo de assinatura da Jaeger-LeCoultre, o Memovox Polaris tem sido um dos pilares da
relojoaria exclusivamente utilitária desde sua introdução em 1968. Os relógios de mergulho são um
elemento básico de qualquer coleção de relógios esportivos, mas poucos mantiveram admiradores tão
consistentes ao longo das décadas quanto o Memovox Polaris.
Lançado em 2018, o Polaris Date inspirou-se no Memovox Polaris de 1968, — um dos modelos Polaris
mais populares de todos os tempos — demonstrando o apelo durável desse design, com seus sutis
toques vintage através do revestimento luminescente na cor de baunilha. Em 2022, o Polaris Date está
disponível com um mostrador verde intenso degradê.

Um mostrador em laca com degradê duplo com vários acabamentos texturizados permite que o Polaris
Date priorize a legibilidade sem o menor comprometimento estético. Uma mistura equilibrada de
superfícies opalinas, granuladas e com efeito de raios de sol define claramente cada segmento do
mostrador de teclas, desde o aro interno móvel da luneta até a faixa dos minutos. As cores em degradê
vão do Light Olive até o Verdant Rainforest, assumindo diferentes tonalidades de acordo com o ângulo
da luz refletida. Uma camada de laca translúcida traz uma profundidade fascinante ao mostrador,
permitindo que os índices do mostrador na cor de baunilha se destaquem com perfeita clareza.

No centro da coleção Polaris estão seus altos níveis de desempenho em ambientes extremos. A luneta
interna móvel, controlada pela coroa na posição das 2 horas, é uma característica fundamental de um
verdadeiro relógio de mergulho, permitindo ao usuário medir com grande precisão o sincronismo de
deslocamento ou a contagem regressiva. O Polaris Date possui um fundo transparente, se é resistente
à água até 200 m, funcionando da mesma maneira em casa, em um ambiente urbano ou nas
profundezas pelágicas do oceano.

Medindo 42 mm de diâmetro, a caixa do Polaris Date permanece sutil, graças às suas superfícies com
acabamento acetinado, com chanfros polidos nas hastes da caixa e luneta estreita. Isso permite que
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o mostrador tenha foco central, exibido pelo cristal da caixa de vidro que lembra os cristais do
mostrador de Plexiglas dos relógios de meados do século.

O Polaris Date vem com uma pulseira em borracha verde equipada com um sistema de troca rápida,
garantindo máxima versatilidade no uso. Em segundos, a pulseira pode ser facilmente trocada por uma
ampla variedade de braceletes e pulseiras Jaeger-LeCoultre com compatibilidade perfeita.

O novo mostrador verde do Jaeger-LeCoultre Polaris Date representa a natureza abrangente do
relógio, enfatizada por sua construção robusta e com acabamento fosco. Sua herança brilha nos
índices revestidos com Super-LumiNova® em tons de baunilha, sugestivos de uma estética
envelhecida. A caixa de aço de 42 mm aloja o Calibre 899 de última geração, com 70 horas de reserva
de marcha. Agora, mais do que nunca, o Polaris é o relógio esportivo elegante para uma vida de
aventuras.

Polaris Date é uma Edição de Boutique e estará disponível exclusivamente no e-commerce da JaegerLeCoultre por um mês.

DETALHES TÉCNICOS

POLARIS DATE
Dimensões: 42 mm x 13,92 mm
Calibre: Calibre Jaeger-LeCoultre 899AB mecânico de corda automática
Funções: horas, minutos, segundos, data, luneta interna giratória
Reserva de marcha: 70 horas
Frequência: 28800
Mostrador: laca verde degradê com acabamentos opalinos, granulados e efeito de raios de sol
Caixa: aço inoxidável
Fundo da caixa: aberto
Estanqueidade: 200 m
Pulseira: pulseira em borracha verde intercambiável
Referência: Q906863J - Edição de Boutique
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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, cartas celestes 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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