
 
 
 

 

 

 

 

 
 

A coleção Rendez-Vous  

de cara nova 

 
Particularmente emblemática quando se trata dos savoir-faire relojoeiros da Jaeger-LeCoultre e de seus 

Métiers Rares™, a coleção Rendez-Vous está começando um novo capítulo em sua história. Em 2012, os 

relojoeiros e artesãos da Manufatura do Vallée de Joux conjugaram seus talentos para dar origem à esta linha. 

Em 2017, ela ganha novos adornos. Funções relojoeiras femininas, materiais sofisticados e tons neutros ou 

resplandecentes vêm afirmar o estilo atemporal desta linha elegante e requintada.  

 

Definida por um de seus elementos fundamentais, um movimento automático com precisão exemplar, ela 

oferece um conteúdo relojoeiro de grande envergadura, associado à perfeição estética de uma joia rara e 

preciosa. Da decoração sofisticada de seu movimento à ornamentação elegante de seu mostrador, do engaste 

delicado de seus diamantes e safiras à introdução de funções relojoeiras significativas, esta transformação 

revela os segredos de um conhecimento relojoeiro absoluto, em termos técnicos e ao mesmo tempo artísticos. 

Um convite para as mulheres do mundo se deixarem acompanhar desde a manhã até à noite – e vice-versa – 

em todos os momentos da vida. Sejam eles cotidianos ou extraordinários. 

 



 
 
 

Rendez-Vous Night & Day 
 

Belas de dia e de noite 

Após um sucesso incontestável em meio às apreciadoras de belos objetos, o Rendez-Vous Night & Day, com 

seu nome glorioso, revela-se hoje sob uma nova luz. Agora disponível em três tamanhos, em vários materiais – 

dentre os quais o ouro amarelo – e com uma nova função, este relógio ainda vai surpreender muitas mulheres. 

Decorado com pulseiras em aço ou em couro, ele apresenta uma variedade de modelos com cores diferentes, 

que podem ser associados aos diversos momentos da vida de uma mulher. Desde os primeiros raios de sol da 

aurora até às noites de lua cheia. 

 

 

Rendez-Vous Night & Day Large 
 

Uma nova era  

Com uma caixa de 38,2 milímetros de diâmetro – característica inédita nesta coleção –, o Rendez-Vous Night 

& Day Large afirma sua generosidade. Redondo e fino ao mesmo tempo, ele possibilita que as mulheres 

troquem de pulseira ou fivela ao sabor de suas vontades e sem nenhuma ferramenta. Uma liberdade de uso 

que permite ao relógio e à sua proprietária revelarem suas múltiplas facetas. Em vez da delicada sobriedade 

proposta na versão em aço com uma pulseira em couro ou em aço, algumas mulheres preferirão a suave 

feminilidade da versão em ouro rosa, engastada com diamantes lapidação brilhante e apresentada com uma 

pulseira em couro. 

 

Um mostrador extremamente delicado 

Apresentando um gracioso guilhochê e um mostrador externo finamente granulado, o mostrador do Rendez-

Vous Night & Day Large atrai o olhar imediatamente. Seu aspecto texturizado parece ganhar vida sob os 

reflexos da luz. Neste cenário sóbrio e despojado, os algarismos das horas e os ponteiros em estilo floral são 

um convite para contemplar um indicador dia/noite repleto de charme. Este relógio é uma demonstração 

discreta, mas vibrante, do trabalho realizado nos ateliês da Manufatura Jaeger-LeCoultre por mulheres e 

homens que se esmeram constantemente para renovar a arte da relojoaria, respeitando, ao mesmo tempo, os 

códigos estéticos de uma coleção feminina inigualável.   

 

 

Rendez-Vous Night & Day Medium 

 

Um novo material em voga 

Disposta a seguir as tendências da moda, a Jaeger-LeCoultre oferece hoje oouro amarelo em um papel de 

destaque. Tendo a reputação de ser eterno, este material nobre e precioso se revela pela primeira vez no 

Rendez-Vous Night & Day Medium em 34 mm. Como um elemento natural destinado a se fundir com a pele, o 

ouro fulgura graciosamente nos contornos de uma luneta não engastada, de hastes sóbrias e de uma fivela 

com design despojado. Acentuando o brilho de sua luneta, o mostrador prateado é decorado com um elegante 

guilhochê.  

 

 

 



 
 
 

Elegante e requintada, esta aliança do ouro amarelo com a pulseira rosa destaca a vontade permanente que 

inspira a Jaeger-LeCoultre a criar relógios exclusivos, feitos para combinarem com as roupas e joias que as 

mulheres escolhemusar, do nascer ao pôr do sol. Em um cenário de audaciosa candura, o Rendez-Vous Night 

& Day Medium se transforma em uma joia que pode ser usada todo dia à flor da pele.  

 

 

Rendez-Vous Sonatina Large 
 

Uma nova função no universo da relojoaria feminina 

Para relembrar discretamente um compromisso futuro, os relojoeiros da Manufatura Jaeger-LeCoultre 

imaginaram o Rendez-Vous Sonatina Large dotado de uma nova função. Ele indica o horário do compromisso 

graças à estrelinha misteriosa que assina alguns modelos da linha Rendez-Vous desde a sua criação e que pode 

ser movida sobre o mostrador. Na hora escolhida, uma nota tilinta delicadamente sob a pressão de um único 

toque de martelo. Ajustável através da primeira coroa, esta função inédita soa aos ouvidos como uma surpresa. 

Daí a limpidez de seu nome, “Sonatina”, que apresenta uma sonoridade melodiosa.  

 

Seu mostrador delicadamente guilhochado, tal como a seda selvagem, ressalta os finos ponteiros em aço 

forjado que se inscrevem na mais pura tradição relojoeira. Às 6 horas, o indicador dia/noite aparece em uma 

abertura discreta, mas bem visível, em forma de arco, destacando-se harmoniosamente com a estrela do 

compromisso.   

 

 

 

 

 



 
 
 

Rendez-Vous Moon 
 

 

O astro da noite revela sua mais bela face 

Rainha da noite e da aurora, a lua e suas múltiplas faces inspiram os relojoeiros da Jaeger-LeCoultre há muito 

tempo. Até então reservada às peças de alta joalheria da coleção Rendez-Vous, a função emblemática das 

fases da lua decora agora novos modelos.  

 

 

Rendez-Vous Moon Medium 
 

Expressão feminina de uma função relojoeira emblemática 

Apresentado em aço ou em ouro rosa, o Rendez-Vous Moon Medium afirma sua nova personalidade singular. 

Como prolongamento de seu mostrador texturizado, destaca-se uma indicação das fases da lua com presença 

marcante. Seu guilhochê com geometria elíptica esmeradamente trabalhado delineia-se no centro do relógio, 

bem como no disco das fases da lua. 

 

Uma indicação das fases da lua repleta de luz 

Necessitando de uma correção de somente um dia a cada 972 anos, esta função emblemática apresenta 

suprema precisão. Brilhante, o astro da noite apresenta um acabamento jateado que passa uma surpreendente 

impressão de profundidade e relevo. Esta foi a maneira criativa que os artesãos da Manufatura encontraram 

para reproduzir fielmente as múltiplas facetas da lua, com reflexos mais ou menos resplandecentes ao longo 

das horas. Outra novidade neste relógio com sensibilidade bastante feminina? A cumplicidade discreta, mas 

marcante, do ponteiro dos segundos, que acentua o alto conteúdo relojoeiro do modelo.  

  

 

Rendez-Vous Moon  
 

Uma esplêndida composição em ouro rosa  

Neste notável modelo de 36 mm, a introdução do ouro rosa é algo inédito. Novidade realçada principalmente 

pela expressão de um dos Métiers Rares™ da Manufatura relojoeira: o engaste. Ultrafeminino e designado por 

um nome que convida a sonhar, o Rendez-Vous Moon exibe um mostrador dourado que combina 

harmoniosamente com o ouro rosa da caixa de dimensões generosas. Brilhando com todo o seu esplendor, 

esta versão joalheira mostra delicadamente uma lua em madrepérola que transmite uma ternura infinita. Um 

convite a se deixar seduzir pela engenhosidade de um relógio que apresenta a função feminina por excelência. 

Discretamente irisado, a cor deste relógio evoca a aurora nascente em um céu sem nuvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Uma lua em madrepérola, tom rosa e diamantes sobre uma camada de cetim  

Nesta peça bastante sofisticada, a luneta e a lateral da caixa são inteiramente engastadas com diamantes 

lapidação brilhante. Prolongando os reflexos desta coroa reluzente, 26 diamantes mais discretos aparecem uns 

junto aos outros em forma de arco acima dos algarismos das horas.  

 

Através da repetição cadenciada da forma do círculo (caixa, luneta, mostrador, fases da lua), é possível 

reconhecer a assinatura da Jaeger-LeCoultre instintivamente. De modo majestoso, os algarismos das horas se 

ocultam, dando lugar a um céu estrelado com grande pureza, no qual se move uma magnífica lua em 

madrepérola. Necessitando de uma correção de somente um dia a cada 972 anos, esta indicação das fases da 

lua oferece uma rara precisão. Na borda do mostrador, a estrela emblemática da linha Rendez-Vous relembra 

em segredo a hora do próximo compromisso.  

 

Com sua pulseira em cetim rosa, este relógio provoca uma sensação irresistível de vibrante sensualidade. 

Encarnando a feminilidade em seus menores detalhes, o Rendez-Vous Moon possui a aura dos objetos 

atemporais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

Coleção Rendez-Vous 
  

Além do conforto e praticidade de seu movimento automático, a coleção Rendez-Vous foi enriquecida com 

novas características, que se revelam aventuras únicas a serem descobertas de maneira pessoal e íntima. Após 

ter passado longas horas nos ateliês do Vallée de Joux, cada uma destas reinterpretações está prestes a virar, 

junto com a mulher que a estiver levando no pulso, as páginas de uma história feita para durar. Durar a vida 

inteira, assim como um amor verdadeiro...  

 

Inspirando-se no maravilhoso espetáculo dos primeiros raios de sol da aurora às nuances vibrantes do 

crepúsculo, a coleção Rendez-Vous se destina a acompanhar as mulheres elegantemente, tanto de dia quanto 

de noite, em qualquer lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUFATURA JAEGER-LECOULTRE 

 

Desde sua criação em 1833, a Jaeger-LeCoultre vem encantando e surpreendendo os amantes de belos objetos. 

Herdeiros do espírito inventivo de seu fundador, Antoine LeCoultre, os artesãos da Manufatura reúnem seus talentos 

e savoir-faire para criar coleções que se tornaram verdadeiras referências relojoeiras, tanto do ponto de vista técnico 

quanto artístico: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic e Atmos… Com uma riqueza 

extraordinária, este patrimônio secular inspira constantemente a Grande Maison a continuar seguindo o caminho da 

excelência. Após muitos modelos emblemáticos, o século XXI viu surgirem as coleções Hybris Mechanica™ e Hybris 

Artistica™. Tão surpreendentes quanto sofisticadas, estas peças raras também demonstram a paixão criativa que move 

os homens e mulheres que trabalham, às vezes há várias gerações, em simbiose debaixo de seu teto. 

 

Para a Jaeger-LeCoultre, o ano de 2017 é a ocasião de revelar tesouros relojoeiros de beleza deslumbrante em quatro 

de suas coleções icônicas: Rendez-Vous, Reverso, Geophysic e Hybris Artistica™. Após comemorar com grande 

pompa os 85 anos do Reverso em 2016, chegou a hora de a Manufatura colocar a nova linha Rendez-Vous no 

topo da relojoaria feminina, evocar o vento de liberdade que sopra mais do que nunca no Reverso Classic, dotado de 

um movimento automático em perfeita sintonia com a filosofia Art Deco, dar continuidade à glória incessantemente 

renovada do Geophysic e apresentar os mistérios do tempo através da criação, na coleção Hybris Artistica™, de peças 

únicas editadas em séries bastante limitadas.  

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 
 



 
 
 

Rendez-Vous Night & Day Medium 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 898A/1, manufaturado, montado e decorado à 

mão 
• 28.800 alternâncias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 204 peças 
• 30 rubis 
• 3.30 mm de altura 
 
FUNÇÕES 
• Horas, minutos, segundos, indicador dia/noite  

 
CAIXA 
• Ouro amarelo 
• Luneta não engastada 
• 34 mm de diâmetro 
• Altura: 8,52 mm  
• Estanqueidade: 3 bar 

 
MOSTRADOR 
• Guilhochê granulado prateado 
• Disco da lua com acabamento jateado 
 
PONTEIROS 
• Florais 
 
PULSEIRA 
• Couro de crocodilo com fivela dobrável, sistema de pulseira intercambiável 
 
REFERÊNCIA 
• Q3441420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Rendez-Vous Night & Day Large 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 898D/1, manufaturado, montado e decorado à 

mão 
• 28.800 alternâncias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 204 peças 
• 30 rubis 
• 3.30 mm de altura 
 

FUNÇÕES 
• Horas, minutos, segundos, indicador dia/noite  

 
CAIXA 
• Aço ou ouro rosa 18 quilates  
• Luneta engastada ou não engastada 
• 38.2 mm de diâmetro 
• Altura: 9.71 mm  
• Estanqueidade: 5 bar 

 
MOSTRADOR 
• Guilhochê granulado prateado 
 
PONTEIROS 
• Florais 
 

PULSEIRA 
• Couro de crocodilo com fivela dobrável, sistema de pulseira intercambiável 
• Aço 
 

REFERÊNCIAS 
• Aço não engastado:     Q3618190 
• Aço, pulseira em couro de crocodilo:  Q3618490 
• Ouro rosa, pulseira em couro de crocodilo:  Q3612420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Rendez-Vous Sonatina Large 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 735, manufaturado, montado e decorado à mão 
• 28.800 alternâncias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 286 peças 
• 40 rubis 
• 5.57 mm de altura 
 

FUNÇÕES 
• Horas, minutos, segundos, indicador dia/noite  
• Alarme e estrela que indica o compromisso 

 
CAIXA 
• Ouro rosa 
• Luneta engastada  
• 38.2 mm de diâmetro 
• Altura: 10.59 mm  
• Estanqueidade: 5 bar 
 
MOSTRADOR  
• Mostrador em guilhochê prateado   
 
PONTEIROS 
• Florais 
 
COROAS 
• 1 coroa para movimentar a estrela e então acertar a hora do compromisso na qual o relógio deve soar  
• 1 coroa para o ajuste das horas, dos minutos e do indicador de dia/noite 
 

PULSEIRA 
• Couro de crocodilo com fivela dobrável, sistema de pulseira intercambiável 
 

REFERÊNCIA 
• Q3592420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

Rendez-Vous Moon Medium 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 935A, manufaturado, montado e decorado à mão 
• 28.800 alternâncias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 267 peças 
• 42 rubis 
• 4.63 mm de altura 
 
FUNÇÕES 
• Horas, minutos, segundos, indicador de fases da lua 

 
CAIXA 
• Aço ou ouro rosa 18 quilates 
• Luneta engastada 
• 34 mm de diâmetro 
• Altura: 9.56 mm  
• Estanqueidade: 3 bar 

 
MOSTRADOR 
• Guilhochê granulado prateado 
 
PONTEIROS 
• Florais 
 
PULSEIRA 
• Couro de crocodilo com fivela dobrável, sistema de pulseira intercambiável 
• Aço ou ouro rosa 
 
REFERÊNCIAS 
• Aço, pulseira em aço:    Q3578120 
• Aço, pulseira em couro de crocodilo:  Q3578420 
• Ouro rosa, pulseira em ouro rosa:   Q3572120 
• Ouro rosa, pulseira em couro de crocodilo:  Q3572420 
 

 

 
  



 
 
 

Rendez-Vous Moon  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 935, manufaturado, montado e decorado à mão 
• 28.800 alternâncias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 265 peças 
• 41 rubis 
• 4,63 mm de altura 
 
FUNÇÕES 
• Horas, minutos 
• Indicador de compromisso  
• Fases da lua 

 
CAIXA 
• Ouro rosa 18 quilates 
• Luneta engastada com diamantes lapidação brilhante 
• Lateral da caixa engastada com diamantes lapidação brilhante  
• Diamantes invertidos nas coroas 
• 36 mm de diâmetro 
• Altura: 10,46 mm  
• Fundo de safira 
• Estanqueidade: 3 bar 

 
MOSTRADOR 
• Dourado, acetinado 
• Algarismos em aplique 
• Disco da lua em madrepérola  
 
PONTEIROS 
• Florais 
 
COROAS  
• 1 coroa para movimentar a estrela até a hora do compromisso desejado 
• 1 coroa para ajustar a fase da lua e acertar a hora e os minutos 
 
PULSEIRA 
• Couro de crocodilo com fecho dobrável em ouro rosa 18 quilates 
 
REFERÊNCIA  
• Q352 24 20 
 
 

 


