
 
 
 

 

 

 

 

Dois novos modelos na coleção  

Reverso Tribute 

 
Para a alegria dos apreciadores de relógios com complicações de grande personalidade, a coleção Reverso 

Tribute ganhará em 2017 dois novos modelos: o Reverso Tribute Moon e o Reverso Tribute Duoface.  

 
Reverso Tribute Moon 
Quando as complicações se aliam a um design de inspiração vintage, nasce um relógio para os verdadeiros 

conhecedores. O Reverso Tribute Moon exibe um estilo "1931", com traços na parte da frente inspirados no 

primeiro relógio Reverso. Em seu mostrador prateado com acabamento granulado em perfeita harmonia com 

a caixa em aço, os índices azulados são aplicados à mão. Sua cor intensa reaparece nos ponteiros azuis e na 

faixa de minutos que percorre o mostrador, emblemática da coleção. Às seis horas, como em uma abertura 

voltada para o céu, um disco lunar inteiramente martelado à mão exibe a evolução do astro noturno envolto 

por um arco repleto de estrelas. Em seu contorno, fixado na ponta de um fino ponteiro, uma lua crescente 

indica a data. 

No verso, um outro estilo se revela, regido por um segundo fuso horário graças ao conceito Duoface, presente 

em todos os relógios da coleção Tribute. Um gatilho discreto integrado no alto da caixa permite o ajuste do 

segundo fuso horário, preservando assim a estética do relógio. De um azul profundo, o verso apresenta um 

guilhochê clous de Paris em seu contorno, enquanto seu centro com ponteiros dauphine e índices em formato 

de bastão exibe um acabamento opalino. De presença marcante, um indicador dia/noite traz o sol e a lua, 

tecendo a metáfora dos astros neste relógio inspirador. 

 

 

Reverso Tribute Duoface 
Demonstração de toda a sutileza do savoir-faire da Jaeger-LeCoultre, o Reverso Tribute Duoface exibe uma 

elegância discreta e atemporal em sua caixa em ouro rosa. Os dois mostradores com design refinado 

contrastam, cada um exibindo um fuso horário, graças ao conceito Duoface. No verso, absorvendo a luz com 

seu acabamento granulado prateado, o mostrador é ornado com índices aplicados à mão e desfruta do charme 

dos pequenos segundos às seis horas. Arredondado, oferece um toque de suavidade com linhas puras e 

geométricas típicas do Art Deco, que refletem a inspiração "1931" deste relógio. 

Ainda no verso, a hora local é exibida em um mostrador cinza antracite, cuja profundidade é acentuada pela 

justaposição de dois acabamentos, um guilhochê clous de Paris nas extremidades e um acabamento opalino 

ao centro. O indicador dia/noite reforça a presença das linhas arredondadas e realça a personalidade deste 

estilo marcante. 
 
  



 
 
 

A 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 

 

 

  



 
 
 

Reverso Tribute Moon 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 

• Mecânico de corda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 853A 

• 21.600 alternâncias por hora 

• 42 horas de reserva de marcha 

• 223 peças 

• 19 rubis 

• 5,15 mm de altura 

 

FUNÇÕES 

• Frente: horas, minutos, data, fases da lua 

• Verso: segundo fuso horário, indicador dia/noite em 24 horas 

 

CAIXA 

• Aço  

• 49,4 x 29,9 mm 

• Altura: 10,9 mm  

• Estanqueidade: 3 atm 

 

MOSTRADOR 

• Índices aplicados à mão 

• Frente: granulado prateado, índices azuis 
• Verso: azul, guilhoche clous de paris e opalino, índices prateados 

PONTEIROS 

• Dauphines 

• Frente: azulados, horas, minutos, data 

• Verso: prateados, horas, minutos, indicador de dia/noite 

 

PULSEIRA 

• Couro de crocodilo azul 

• Fecho dobrável em aço  

 

REFERÊNCIA 

• Q3958420 
  



 
 
 

Reverso Tribute Duoface 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 

• Mecânico de corda manual, Calibre Jaeger-LeCoultre 854A 

• 21.600 alternâncias por hora 

• 42 horas de reserva de marcha 

• 160 peças 

• 19 rubis 

• 3,80 mm de altura 

 

FUNÇÕES 

• Frente: horas, minutos, pequenos segundos 

• Verso: segundo fuso horário, indicador dia/noite em 24 horas 

 

CAIXA 

• Ouro rosa 18 quilates 

• 42,9 x 25,5 mm 

• Altura: 9,2 mm  

• Estanqueidade: 3 atm 

 

MOSTRADOR 

• Índices aplicados à mão 

• Frente: granulado prateado, índices dourados 

• Verso: cinza antracite, guilhochê clous de paris e opalino, índices dourados  

 

PONTEIROS 

• Dauphines 

• Frente: dourados, horas, minutos, pequenos segundos 

• Verso: dourados, segundo fuso horário, indicador dia/noite 

 

PULSEIRA 

• Couro de crocodilo negro 

• Fecho dobrável em ouro rosa 18 quilates 

 

REFERÊNCIA 

• Q3902420 

 

 
 

 

 

 

 


