
 
 
 

 

 

 

 

Rendez-Vous Celestial 

 

O mapa celeste ao alcance das mãos 

Este modelo traz uma reinterpretação bastante feminina de uma função relojoeira única: o mapa celeste. Uma 

oportunidade de experimentar o leque das possibilidades artísticas oferecidas pelos Métiers Rares™ exercidos 

no seio da Manufatura Jaeger-LeCoultre há gerações. Com um mostrador em esmalte, um disco do céu em 

lápis-lazúli pintado à mão, uma luneta engastada que oferece um degradê de safiras e diamantes cintilantes, o 

Rendez-Vous Celestial se distingue à primeira vista. Inspirando-se na impressão única passada pelo espetáculo 

de uma aurora boreal, este tesouro de criatividade se deixa embalar pelo balanço cadenciado de seu 

movimento automático, o Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1.  

 

Um temperamento ardente sob uma alegre torrente de rosa e azul 

Com um formato generoso (37,5 mm), ele afirma sua originalidade, retraçando com precisão a passagem das 

constelações. Regido por um movimento automático, ele enobrece o tempo com suas tonalidades envolventes, 

entre azul profundo e púrpura intenso, cores apreciadas em Alta Relojoaria por sua raridade e preciosidade. 

Nesta decoração iluminada por degradês de tons de ametista, o mapa celeste visto do hemisfério norte gira 

graciosamente. 

 

Os Métiers Rares™ sob sua mais bela expressão  

Nesta peça de alta joalheria, a Jaeger-LeCoultre concentrou a criatividade e genialidade de seus Métiers Rares™. 

Na luneta, uma coroa de safiras lapidação baguete figura, por si só, como uma obra de arte. Sob o jogo de 

luzes que se reflete ali como em um espelho, a impressão é ao mesmo tempo gráfica e extremamente 

equilibrada. O novo Rendez-Vous Celestial convida a mergulhar em uma fusão consecutiva de azul, rosa e 

violeta. Sob a límpida abóbada celeste, este degradê fantástico continua nos contornos da lateral da caixa. 

Como uma borboleta noturna prateada, a estrela destinada a indicar uma hora específica pousa no relógio ao 

sabor do compromisso futuro.  

 

  



 
 
 

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 Celestial  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 
• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1, manufaturado, montado e decorado à 

mão 

•  28.800 alternâncias por hora 
• 40 horas de reserva de marcha 
• 238 peças 
• 31 rubis 
• 5,23 mm de altura 
 

FUNÇÕES 
• Horas, minutos, mapa celeste, indicador de compromisso 

 

CAIXA 
• Ouro branco 
• Luneta engastada com safiras lapidação baguete em um degradê de azul e rosa 
• Hastes engastadas com diamantes lapidação brilhante 
• Faixa do centro da caixa engastada com safiras lapidação brilhante em degradê azul e rosa 
• Diamantes invertidos nas coroas 
• 37.5 mm de diâmetro 
• Altura: 10,49 mm  
• Estanqueidade: 5 bar 

 

MOSTRADOR 
Inspiração aurora boreal:  

• Esmaltado  
• Disco do mapa celeste em lápis-lazúli  
• Diamantes lapidação brilhante 
 
PONTEIROS 
• Florais 
 
COROAS 
• 1 coroa para movimentar a estrela até a hora do compromisso desejado 
• 1 coroa para ajustar o mapa do céu, as horas e os minutos 
 

PULSEIRA 
• Cetim com fivela fuzilhão engastada, sistema de pulseira intercambiável  
 

REFERÊNCIA 
• Q3483580 
 

 

 

 

 
 


