
 
 

YENİ JAEGER-LECOULTRE POLARIS KOLEKSİYONU 

İLHAMINI TARİHTEN VE ÇAĞDAŞ SPORTİF ZARAFETTEN ALIYOR 

 

Günümüzün erkeği her şeyi yapıyor. Yeniliğe ve denenmemişe daima açık, hayatın tadını en iyi şekilde 

çıkarabilmek adına şaşırtıcı ve yaratıcı yollar buluyor. 

 

Ona göre asıl mesele varılacak yer değil yolculuğun ta kendisi ve yol boyunca edindiği deneyimlerdir.  

 

Günümüz erkeğinin izlemek zorunda olduğu programı değil kendi planı vardır. Ve yaşam tarzını 

tamamlamak için zarif ama aynı zamanda her şeyi yapabilen, hızlı temposuna ayak uydurabilecek sportif 

bir saate ihtiyaç duyar: yeni Jaeger-LeCoultre Polaris’e. 

 

 

Yeni Jaeger-LeCoultre Polaris Koleksiyonu 

 

Jaeger-LeCoultre’un 1968 tarihli ikonik Memovox Polaris modelinden ilham alarak geliştirdiği yeni 

koleksiyon markanın demirbaş saat ailelerine ekleniyor. 

 

Tarihi modele saygı duruşundan öteye geçen yeni Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonu, birbirinden farklı 

serileriyle tam teşekküllü bir saat ailesi olarak Memovox Polaris’in ruhunu günümüzün girişimci erkeğine 

uyarlıyor: Üç saat ibreli otomatik, kronograf ve dünya saatli kronograf serilerinin yanı sıra vintage 

duygusunu daha derinden hissettiren iki model Jaeger-LeCoultre Polaris Date ve Jaeger-LeCoultre Polaris 

Memovox gibi. 

 

Tüm mekanik mekanizmalarını kendisi üreten Jaeger-LeCoultre’un saat yapımcılığındaki yüksek bilgi, 

‘know-how’ ve becerisini, günümüz erkeğinin talep ettiği dayanıklılık, tasarım estetiği ve sportif zarafetle 

bir araya getiren Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonu hareketli yaşam tarzının sembolü haline geliyor. 

 

Tarihi Memovox saatinin 50’nci yıldönümü dolayısıyla hazırlanan limitli edisyon modelle birlikte bu yıl 

beş farklı modelle saat pazarına sunulan oluşan Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonu sportif zarafeti 

yeniden tanımlıyor. 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris’in Tasarımı 

 

Yeni Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonu Grande Maison’un saat yapımcılığı geleneğini ve detaylara 

gösterdiği olağanüstü özeni en iyi biçimde yansıtırken, klasik dokunuşlar barındıran modern-sportif fakat 

aynı zamanda son derece zarif saatler sunuyor. 



 

Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonunun kadran tasarımı eşmerkezli üç daireye uygulanan farklı finisaj 

işlemlerinin bir arada kullanılmasıyla öne çıkıyor. Merkezdeki güneş ışını deseni finisajlı daire ilhamını 

Memovox Polaris’ten alıyor; saat ve dakika imlerinin bulunduğu dış halkada grenleme ve döner iç bezelde 

ise opalin finisaj uygulanmış. Kadranda Jaeger-LeCoultre logosu, klasik Arap rakamları ve trapezoid 

formunda indeksler aplike çalışılmış. Saat kolları oldukça iri ve loş ışıkta bile kusursuz okunuş sağlayan 

Super-LumiNova™* ile kaplı. Sadece iki modelde Super-LumiNova™* orijinal Memovox Polaris’teki 

Tritium görünümüne atfen klasik vanilya renginde kullanılmış. Orijinal Memovox Polaris’in siyah 

kadranına karşın yeni Jaeger-LeCoultre Polaris’in kadranları hem siyah hem de okyanus mavisi tonlarıyla 

daha şehir şıklığı hissi veriyor.  

 

Zarif spor saatler için tasarlanan orantılarıyla Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonunun kasaları da yepyeni. 

Zımparalanmış ve elde parlatılmış yüzeyler ile keskin, çıkıntılı boynuzlar ve ince, yuvarlak bezeller çarpıcı 

bir kombinasyon oluşturuyor. 1968 tarihli modelin simgesi olan iri kurma tepeleri yeniden tasarlanarak 

daha iyi bir tutuş için geliştirildi. Yeni koleksiyondaki üç modelde bulunan şeffaf kasa arkaları yüksek 

saatçilik örneği mekanizmaları gözler önüne sererken, Jaeger-LeCoultre logosuyla süslü osilasyon 

ağırlığıyla tamamlanıyor. 

 

Yeni tasarlanan üç zincir sıralı metal bilezik parlatılmış ve zımparalanmış yüzeyleriyle ergonomik ve rahat. 

Modeller kolayca değiştirilebilen timsah derisi ve dana derisi kayışlarla sunuluyor. Yıllanmış deri patinalı 

dana derisi kayışların açık ve koyu kahverengi versiyonları mevcut. Deri kayışlardaki görsel olarak daha 

iddialı tasarlanan yeni katlanır tokaların parlatılmış ve zımparalanmış yüzeyleri kasa tasarımını tekrar 

nitelikte. 

 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS AUTOMATIC  

İki Kurma Tepeli Sadelik 

 

Koleksiyonun açılışını biri saati, diğeri döner iç bezeli kuran iki ikonik kurma tepesine sahip tasarımıyla 

öne çıkan Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic yapıyor. Döner iç bezel modelin dalış saati doğasına uygun 

olarak, geçen süreyi takip etmeyi kolaylaştırıyor. Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonunda, eşi benzeri 

olmayan çift kurma tepeli tasarımı modelin diğerleri arasında öne çıkmasını sağlayan en önemli özelliği. 

 

Modelin sportif tasarımı finisaj işlemiyle yumuşatılmış ve ortaya üç ayrı işleme tabi tutulan (güneş ışını, 

grenleme ve opalin finisajı) çarpıcı güzellikte kadranlar çıkmış. Model yeni katlanır tokalarla tamamlanan, 

değiştirilebilir kayışlarla sunuluyor. Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic’in yeni 2018 tasarımı üç zincir 

sıralı bilezikli versiyonu da bulunuyor. 

  

Teknik özellikler: 

Kasa: 41 mm, paslanmaz çelik  

Mekanizma: Otomatik Jaeger-LeCoultre Caliber 898/1 

Güç rezervi: 40 saat  

Fonksiyonlar: Saat/ dakika/ saniye; döner iç bezel  

Kadran: Güneş ışını deseni, grenleme ve opalin finisajlı, siyah ya da okyanus mavisi 

Su geçirmezlik: 100 m 

 



 

ÇELİK JAEGER-LECOULTRE POLARIS CHRONOGRAPH 

In-house üretim Kronograf Mekanizma 

 

İkonik klasik otomobil ve motosikletlerde kullanılan Jaeger gösterge paneli aletlerini görmüş her klasik 

otomobil tutkununun gayet iyi bileceği gibi Jaeger-LeCoultre motor sporlarıyla köklü bir bağa sahip. Yeni 

serinin en sportif modeli olan 42 mm’lik Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph takimetre bezelle donatıldı. 

Belli mesafedeki süratinizi belirlemenize izin veren takimetre, pist üzerinde ya da otobanda yaptığınız hızı 

ölçmek için mükemmel bir enstrüman. 

  

Kronograf belki de saat yapımcılığının en pratik komplikasyonudur. Bu hassas ölçüm yapan modelin 

kronograf düğmeleri daha iyi kavrayış sunabilmek amacıyla yeniden tasarlandı; ince bezel ise kadranın en 

iyi biçimde okunmasına olanak veriyor. Yeni modelin keskin kontrastlı tasarımı, iri üçgen saat imleriyle 

tamamlanan kronograf alt kadranlarının kolayca okunabilmesini sağlıyor. 

  

Teknik özellikler: 

Kasa: 42 mm, paslanmaz çelik  

Mekanizma: Otomatik Jaeger-LeCoultre Caliber 751 

Güç rezervi: 65 saat 

Fonksiyonlar: Saat/ Dakika/ Saniye; Kronograf; Takimetre 

Kadran: Güneş ışını deseni, grenleme ve opalin finisaj; siyah ya da okyanus mavisi 

Su geçirmezlik: 100 m 

 

 

PEMBE ALTIN JAEGER-LECOULTRE POLARIS CHRONOGRAPH 

Zamanın Zarif Hali 

 
Antrasit rengi kadranı ve pembe altın osilasyon ağırlığıyla yeni Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph, 

değerli metalden çalışılan koleksiyondaki yegâne model.  

 

Teknik özellikler: 

Kasa: 42 mm, pembe altın  

Mekanizma: Otomatik Jaeger-LeCoultre Caliber 751 

Güç rezervi: 65 saat 

Fonksiyonlar: Saat/ Dakika/ Saniye; Kronograf; Takimetre 

Kadran: Güneş ışını deseni, grenleme ve opalin finisaj; antrasit rengi 

Su geçirmezlik: 100 m 

 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS CHRONOGRAPH WORLD TIME 
Mükemmel Gezgin 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph World Time in-house üretim kronograf mekanizması ve kullanışlı 

dünya zamanı komplikasyonuyla sık seyahat edenlerin ihtiyaç duyduğu her özelliğe sahip. İki kronograf 

düğmesinin yanı sıra kasada, bulunduğunuz şehre göre ayarlayabileceğiniz ve aynı anda dünyanın dört bir 



yanındaki 23 farklı şehirdeki zamanı görebileceğiniz döner şehir diskini kontrol etmek için saat 10 

konumunda ilave bir kurma tepesi daha bulunuyor. 

 

Dünya saati göstergeli saatleri okumak bazen zor olabilir; bu yüzden Jaeger-LeCoultre Polaris 

Chronograph World Time’ın 44 mm’lik geniş kasa çapı okunabilirliğini pekiştiriyor. 13 mm’den ince 

saatin kasası hafif ancak son derece dayanıklı bir materyal olan ve modelin bileği rahatça sarmasını 

sağlarken çelikten daha sıcak bir duygu uyandıran titanyumdan yapıldı. 

 

Teknik özellikler: 

Kasa: 44 mm, titanyum 

Mekanizma: Otomatik Jaeger-LeCoultre Caliber 752 

Güç rezervi: 65 saat  

Fonksiyonlar: Saat/ Dakika/ Saniye; Kronograf; Dünya saati  

Kadran: Güneş ışını deseni, grenleme ve opalin finisajlı, siyah ya da okyanus mavisi 

Su geçirmezlik: 100 m 

 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS DATE 

İlham Verici bir Vintage 

 
Jaeger-LeCoultre Polaris Date ile markanın 1968 tarihli orijinal Polaris ile arasındaki bağ her zamankinden 

daha güçlü. Bu model orijinaliyle aynı tasarım kodlarını kullanıyor – vanilya rengi Super-LumiNova™*, 

dördü Arap rakamı olmak üzere üçgen ve trapezoid formlu saat imleri, demiryolu stili dakika halkası ve 

saat 3 konumunda tarih göstergesi gibi. 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Date’in kristal camı, ilham aldığı Vintage modele gönderme yaparak, bombeli, 

kasadan yukarı yükselen bir yapıya sahip. Ayrıca kasa arkası kapalı çalışılmış ve 1968 tarihli modelin kasa 

arkasının iç tarafında bulunan oymaya benzer bir skuba dalgıcı oymasıyla süslü. 

 

Koleksiyonun simgesi yeni parlatılmış ve zımparalanmış kasa formunu mükemmel kullanan Jaeger-

LeCoultre Polaris Date’te de karakteristik çift kurma tepesi mevcut: Biri zamanı diğeri döner iç bezeli 

ayarlamak için kullanılıyor. Clous de Paris motifiyle bezeli yepyeni kauçuk kayışı da göz alıcı. Ancak 

istenirse yeni üç zincir sıralı bilezikle de tercih edilebiliyor. 

 

Son derece ciddi ve iddialı bir spor saati olduğu kadar da zarafetiyle öne çıkan saat 200 metreye kadar su 

geçirmiyor. 

 

Teknik özellikler: 

Kasa: 42 mm, paslanmaz çelik 

Mekanizma: Otomatik Jaeger-LeCoultre Caliber 899/1 

Güç rezervi: 38 saat 

Fonksiyonlar: Saat/ Dakika/ Saniye, Tarih, Döner iç bezel 

Kadran: Güneş ışını deseni, grenleme ve opalin finisaj; siyah 

Su geçirmezlik: 200 m 

 

 

 



JAEGER-LECOULTRE POLARIS MEMOVOX  

İkonun Yeniden Doğuşu 

 

1000 adetle limitli üretilen model, 1968 Memovox Polaris saatinin üne kavuşturduğu özel alarm 

fonksiyonuyla donatıldı. 50’nci yıldönümüne özel üretilen saat, orijinal modelin ikonlaşan üç kurma tepeli 

tasarımına sahip: Biri alarmı (en üstteki), biri iç döner bezeli (ortadaki) ve diğeri de zamanı (en alttaki) 

kurmak için kullanılıyor. Kadrandaki vintage unsurlar 1968 tarihli orijinal saati akla getiriyor – vanilya 

rengi Super-LumiNova™*, dördü Arap rakamı olmak üzere trapezoid formlu saat imleri gibi. Kadranın 

merkezindeki üçgen alarm göstergesi işlevi görüyor. Alarm kurma tepesiyle kontrol edilen merkezi disk, 

üçgeni döndürerek istenilen alarm saatine göre hizalıyor. 

 

Jaeger-LeCoultre Calibre 956’da merkezi saniye ve atlamalı tarih değiştirme sistemiyle birlikte bir çan 

barındıran vuruş mekanizması mevcut. Bu kalibre Jaeger-LeCoultre’nin 1950’lerde tasarladığı ilk otomatik 

alarmlı saat mekanizmasının yeni varisi. Sürekli geliştirilen bu kalibre hâlâ dakikliğin, dayanıklılığın ve 

güvenilirliğin temsilcisi konumunda. Saat pazarında tasarlanmasının ardından 60 yıldan uzun süre 

geçmesine rağmen sürekli güncellenip modernize edilerek üretilmeye devam eden nadir mekanizma 

örneklerinden biri aynı zamanda. 

  

Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox yeni tasarlanan katlanır tokalı yepyeni bir kauçuk kayışla sunuluyor; 

model 200 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. 

  

Teknik özellikler: 

Kasa: 42 mm, paslanmaz çelik 

Mekanizma: Otomatik Jaeger-LeCoultre Caliber 956 

Güç rezervi: 44 saat  

Fonksiyonlar: Saat/ Dakika/ Saniye; Alarm, Tarih 

Kadran: Güneş ışını deseni, grenleme ve opalin finisaj; siyah 

Su geçirmezlik: 200 m 

  

Jaeger-LeCoultre’un engin arşivindeki ikonik modellerden birinden ilham alan yeni Jaeger-

LeCoultre Polaris koleksiyonu macerayı sürdürüyor ve her erkeğe uygun bir seçkiyle geleceğe 

taşınıyor. 

 

Her şeye hazır Jaeger-LeCoultre Polaris sizi bekliyor. 

  

*Jaeger-LeCoultre, Super-LumiNova ticari markasının sahibi değildir. 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre 

1833’te İsviçre dağlarındaki La Vallée de Joux’da doğduk. 

İlk günden beri mekanizmadan kasaya dek her saatimiz Manüfaktür’ümüzde usta saat yapımcılarımız 

tarafından tasarlanıyor, üretiliyor ve monte ediliyor. Şiarımız yaratıcılık, azim, çok çalışmak ve cesaret. Ne 

kadar zaman alacağının önemi yok. Önemli olan ne kadar uzun dayanacağı. Zanaatkarlık ruhu budur. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

http://www.jaeger-lecoultre.com/


 


