
 
 
 

 

 

 

 

 

Três novas peças para comemorar os 25 anos da linha 

Master Control  

 
Há 25 anos, em 1992, nascia a coleção Master Control. Expressão de uma tradição relojoeira refinada, 

minuciosamente cultivada pela Jaeger-LeCoultre, ela conjuga a estética clássica e os desempenhos técnicos 

que ilustram a qualidade dos movimentos da Manufatura.  

Por ocasião destes 25 anos, a Manufatura apresenta uma nova expressão de três funções emblemáticas da 

linha, inspirando-se no rico patrimônio dos relógios redondos da Jaeger-LeCoultre: o Master Control Date, o 

Master Chronograph e o Master Geographic. Temos o prazer de rever nesta nova interpretação três funções 

companheiras do cotidiano e que fizeram o sucesso da linha Master Control: a data, o cronógrafo e a 

complicação geográfica.  

 

Um design com inspiração vintage 

À emblemática estética clássica da coleção se acrescenta, nestas peças com movimento automático, um 

charme vintage pontuado por toques de azul. Esta cor marinha é repetida como um leitmotiv no mostrador 

pelos ponteiros em formato de bastões esqueletizados e pelos segundos centrais em aço azulado, bem como 

pelas complicações e a minuteria. Para acompanhar com elegância estas três novas faces, uma pulseira em 

couro de crocodilo resgata a tonalidade azul em uma nuance profunda. 

 

Um sutil jogo de luzes se opera nestes modelos. Apresentando um acabamento polido na luneta e nas hastes 

e um acetinado no centro, a caixa adquire assim uma sofisticação que lhe oferece um charme adicional. Em 

todos os mostradores, a parte exterior exibe um acabamento acetinado circular que contrasta com o centro 

da face, dotada de acabamento opalino. Portanto, a luz é refletida sob diferentes ângulos, e a legibilidade das 

indicações se vê ampliada. Um contraste realçado ainda mais pelos índices pretos das horas no centro do 

relógio. 

 

 

Master Control Date 
Um charme autêntico emana deste relógio. Suas linhas puras e arredondadas refletem a essência da linha 

Master Control, exibindo seus algarismos emblemáticos, 6, 9 e 12, mas substituindo o 3 pelo indicador da data. 

Esta função simples continua sendo um “must” da relojoaria. Com seu movimento automático abrigado em 

uma caixa de 39 mm, que orna elegantemente o pulso, este modelo propicia conforto e se revela ideal para 

homens ativos, tanto no cotidiano de trabalho quanto em eventos mais chiques. Prolongando o prazer da 

descoberta, um fundo de safira revela o Calibre Jaeger-LeCoultre 899/1 e sua massa oscilante em ouro 22 

quilates.  

 

 

  



 
 
 

Master Chronograph 
Com as linhas características da coleção Master Control, este relógio com cronógrafo possui um design 

contemporâneo com inspiração vintage. Seu visual “casual chique” seduzirá os apreciadores desta complicação 

emblemática que estiverem em busca de um modelo original. De uso fácil graças aos dois botões situados no 

centro da caixa, o cronógrafo dispõe de dois contadores, que indicam as horas e os minutos, distribuídos 

harmoniosamente no mostrador. Eles apresentam uma cor azul revigorante, retomada pelos ponteiros em aço 

azulado e pelo taquímetro, que percorre discretamente o contorno exterior. Útil, ele serve para medir 

facilmente a velocidade de um ponto ao outro de um trajeto. Em sua caixa de 40 mm de diâmetro, este relógio 

automático com aspecto esportivo oferece uma presença marcante no pulso. 

 

 

Master Geographic 
Modelo emblemático da coleção Master Control, o relógio Geographic proporciona ao viajante uma maneira 

inédita de ler o segundo fuso horário. A abertura na parte inferior do mostrador apresenta o nome de 24 

cidades, representando todos os fusos horários do mundo. Facilmente ajustável através da coroa situada às 10 

horas na caixa, o indicador deste segundo fuso horário é decorado com um guilhochê circular que captura a 

luz sob um novo ângulo e oferece um elegante contraste com os outros acabamentos do mostrador. Exibindo 

um design marcado pela cor azul, este relógio respira frescor, ao mesmo tempo em que permanece sóbrio e 

clássico. 

 

 

 

 

O “1000 Hours Control” no coração da coleção Master há 25 anos 

 

A linha Master Control é a primeira da Jaeger-LeCoultre a ter se beneficiado da certificação interna “1000 Hours 

Control”, que inspirou seu nome. Trata-se de uma série de testes drásticos que garante a confiabilidade do 

relógio e que, desde então, aplica-se a todos os modelos da Grande Maison. Durante seis semanas de 

avaliações, o relógio é testado em seis posições que reproduzem as condições de uso. Variações de 

temperatura, choques, capacidade de reserva de marcha, estanqueidade... nada é deixado de lado, permitindo 

que a peça propicie total satisfação ao seu futuro proprietário.  

 

  



 
 
 

Master Control Date  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 

• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 899/1 

• 28.800 alternâncias por hora 

• 38 horas de reserva de marcha 

• 219 peças 

• 3,30 mm de altura 

 

FUNÇÕES 

• Hora, minutos, segundo central 

• Data 

 

CAIXA 

• Aço inoxidável 

• 39 mm de diâmetro 

• Altura: 8,5 mm  

• Fundo de safira 

• Estanqueidade: 5 bar 

 

MOSTRADOR 

• Acabamento opalino no centro e acetinado circular nas bordas 

 

PONTEIROS 

• Ponteiros em formato de bastão esqueletizados 

 

PULSEIRA 

• Couro de crocodilo azul 

• Fecho com fivela fuzilhão em aço 

 

REFERÊNCIA 

• Q1548530 

 

 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

Master Chronograph  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 

• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 751G 

• 28.800 alternâncias por hora 

• 65 horas de reserva de marcha 

• 235 peças 

• 5,72 mm de altura 

 

FUNÇÕES 

• Hora, minutos, segundo central 

• Cronógrafo com 2 contadores 

• Taquímetro 

 

CAIXA 

• Aço inoxidável 

• 40 mm de diâmetro 

• Altura: 11,7 mm  

• Estanqueidade: 5 bar 

 

MOSTRADOR 

• Acabamento opalino no centro e acetinado circular nas bordas 

• Guilhochê circular nos contadores 

 

PONTEIROS 

• Ponteiros em formato de bastão esqueletizados 

 

PULSEIRA 

• Couro de crocodilo azul 

• Fecho com fivela fuzilhão em aço 

 

REFERÊNCIA 

• Q1538530 

 

 

 
 
 
 
  



 
 
 

Master Geographic  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

MOVIMENTO 

• Mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 939B/1 

• 28.800 alternâncias por hora 

• 43 horas de reserva de marcha 

 

FUNÇÕES 

• Hora, minutos, segundo central 

• Segundo fuso horário 

• Disco com 24 cidades 

• Indicação 24 horas 

 

CAIXA 

• Aço inoxidável 

• 39 mm de diâmetro 

• Altura: 11,7 mm  

• Fundo de safira 

• Estanqueidade: 5 bar 

 

MOSTRADOR 

• Acabamento opalino no centro e acetinado circular nas bordas 

• Guilhochê circular no contador do 2o fuso horário 

 

PONTEIROS 

• Ponteiros em formato de bastão esqueletizados 

 

PULSEIRA 

• Couro de crocodilo azul 

• Fecho com fivela fuzilhão em aço 

 

REFERÊNCIA 

• Q1428530 

 

 
 
 


