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A JAEGER-LECOULTRE TRAZ MAIS VERSATILIDADE À COLEÇÃO MASTER
CONTROL COM DOIS NOVOS MODELOS COM COMPLICAÇÕES DE
ASSINATURA E UMA PULSEIRA INTERCAMBIÁVEL
MASTER CONTROL CALENDAR E
MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR
La Grande Maison de Le Sentier enriquece um ícone da relojoaria suíça moderna, a coleção Master
Control, introduzindo novas interpretações das complicações de assinatura em sua gama — o Master
Control Calendar e o Master Control Chronograph Calendar. Agora com pulseiras intercambiáveis em
aço que são compatíveis com outros sistemas de pulseiras da Jaeger-LeCoultre, o Master Control está
mais versátil do que nunca.
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.
O Master Control resume a abordagem dedicada à cronometragem de precisão na Jaeger-LeCoultre.
Além disso, a coleção celebra o valor contínuo da relojoaria mecânica e suas complicações mais
emblemáticas, mesmo no século XXI. Dois novos modelos Master Control, em aço inoxidável com
pulseiras intercambiáveis, trazem a exibição do calendário e a função de cronógrafo de forma mais
completa para o cotidiano contemporâneo, reconhecendo a proeminência dos estilos de vida ativos no
mundo atual.
No início deste ano, na Watches and Wonders 2022, a Maison demonstrou seu excepcional savoirfaire no domínio dos relógios com calendário. Relógios como o Master Hybris Artistica Calibre 945 e o
Atmos Hybris Mechanica Calibre 590 representaram algumas das expressões mecânicas do tempo
cósmico mais sofisticadas na relojoaria moderna.
Expandindo o lado utilitário da relojoaria de calendário, a Jaeger-LeCoultre apresenta duas novas
interpretações do Master Control Calendar e do Master Control Chronograph Calendar.
Com base no sucesso recente do Master Control Calendar com mostrador azul, o mais recente Master
Control Calendar com pulseira intercambiável, o mostrador vem em uma paleta de cores que se
concentra na pureza e na sofisticação. O mostrador prateado escovado com padrão raios de sol
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apresenta uma estética tom sobre tom, mantendo os códigos de design essenciais do Master Control,
como ponteiros dauphine e algarismos arábicos intercalados com marcadores de horas em formato de
dardo. O ponteiro de data saltante que caracteriza este modelo é dotado de uma ponta indicadora em
laca vermelha na forma do logotipo Jaeger-LeCoultre, permitindo uma leitura fácil e intuitiva da data.
O Master Control Chronograph Calendar é igualmente puro em sua expressão cronométrica, usando
ponteiros de cronógrafo azuis e um disco azul de fases da Lua para destacar as indicações das
complicações. Pela primeira vez, tanto o Master Control Calendar quanto o Master Control
Chronograph Calendar estão disponíveis com uma pulseira em aço com sistema de troca rápida —
um reflexo oportuno da importância cada vez maior de relógios versáteis e robustos no contexto
contemporâneo.
Ambos os novos modelos Master Control com pulseira em aço também vêm com uma pulseira marromclara em couro de bezerro Novonappa®. Essas pulseiras em couro são equipadas com o mesmo
sistema de troca rápida, permitindo que o Jaeger-LeCoultre Master Control se torne efetivamente um
relógio para todas as estações
.
DETALHES TÉCNICOS
MASTER CONTROL CALENDAR
Dimensões: 40 mm x 10,95 mm
Calibre: Calibre Jaeger-LeCoultre 866AA automático mecânico
Funções: horas/minutos/segundos, data, dia, mês, fases da Lua
Reserva de marcha: 70 horas
Caixa: aço inoxidável
Fundo da caixa: aberto
Resistência à água: 5 bar
Mostrador: prata escovado com efeito de raios de sol
Pulseira: pulseira em aço inoxidável intercambiável e pulseira em couro de bezerro marrom
Novonappa®
Referência: Q4148120

MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR
Dimensões: 40 mm x 12,05 mm
Calibre: Calibre Jaeger-LeCoultre 759 automático mecânico
Funções: horas/minutos/segundos, data, dia, mês, fases da Lua, cronógrafo, contador de 30 minutos,
pulsômetro
Reserva de marcha: 65 horas
Caixa: aço inoxidável
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Fundo da caixa: aberto
Resistência à água: 5 bar
Mostrador: prata escovado com efeito de raios de sol
Pulseira: pulseira em aço inoxidável intercambiável e pulseira em couro de bezerro marrom
Novonappa®
Referência: Q413812J

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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