
UM NOVO RELÓGIO NA 

COLEÇÃO JAEGER-LECOULTRE POLARIS 

 

 

Apenas alguns meses após o lançamento da coleção Jaeger-LeCoultre Polaris no Salão Internacional da Alta 

Relojoaria em Genebra, um novo modelo já integra a linha: o Polaris Geographic WT, em edição limitada de 250 

peças, disponível exclusivamente nas boutiques Jaeger-LeCoultre. O design foi inspirado no relógio Memovox 

Polaris de 1968, um dos modelos icônicos da Grande Maison. Enquanto suas curvas inteiramente repensadas dão 

um toque de elegância esportiva, oferecendo um uso cotidiano e um visual cosmopolita, seu espírito audacioso e 

aventureiro permanece intacto. A caixa de 42 mm abriga o calibre Jaeger-LeCoultre 936A/1, mecânico de corda 

automática, que traz um novo atributo à coleção: a função geográfica, ideal tanto para viajantes quanto para homens 

de ação. 

 

 

Uma função Jaeger-LeCoultre icônica, inspiração para quem viaja pelo mundo todo 

 

O relógio Polaris Geographic WT (abreviação de “World Time”, “Hora Mundial”) convida a descobrir o mundo 

através dos 24 fusos horários instantaneamente visíveis em uma das laterais e ajustáveis por meio da coroa às 10 

horas. Quanto às cidades que entram em horário de verão de acordo com a estação do ano, um asterisco branco 

indica o horário com essa diferença de uma hora. 

 
 

Um mostrador elegante, e ainda técnico, para homens de ação 

 

O design do mostrador realça a aliança das duas cores do Jaeger-LeCoultre Polaris: um degradê sutil de azul e 

preto – verdadeira assinatura dessa coleção. O mostrador azul esfumaçado cria uma impressão de grande 

profundidade no relógio Polaris Geographic WT. Ele é decorado com três acabamentos: uma base opalina no disco 

das cidades, um efeito de raios de sol no submostrador que contém o calendário às 2 horas, o segundo fuso horário 

às 6 horas e a reserva de marcha às 10 horas e, por fim, um tratamento granulado no fundo da caixa. 

 

O disco da função dia/noite, claramente dividido em duas partes, uma preta e outra branca, é instantaneamente 

reconhecível. Ele indica se está de dia ou de noite na cidade local – e, portanto, no segundo fuso horário escolhido. 

Nesse disco, um detalhe tênue, mas que chama a atenção, é o pequeno sol que indica as horas diurnas – algarismos 

pretos sobre um fundo branco – e a pequena lua crescente que mostra as horas noturnas – algarismos brancos sobre 

um fundo preto. 

 

As origens de um relógio icônico 

 

A nova linha Jaeger-LeCoultre Polaris se inspira em um dos modelos emblemáticos da Grande Maison: o relógio 

Memovox Polaris de 1968, instantaneamente reconhecível através de suas três coroas. Sugerido pelo mercado 

americano, o nome Polaris refletia o espírito audacioso e aventureiro dos anos 1960. Sinônimo de liberdade e 

vanguarda, o Polaris também anunciava uma revolução: um relógio de mergulho equipado com alarme e cujo 

fundo da caixa tripla patenteada amplificava seu som debaixo d’água. Naquela época, este espírito foi resumido 

com um slogan: “Para homens de ação”. Entre 1965 e 1968, foram produzidas 1.714 peças do Memovox Polaris 



II. O design do modelo Jaeger-LeCoultre Polaris de 2018 foi inteiramente repensado: as hastes são mais curtas, e 

a luneta é mais fina, dando ao relógio um visual mais contemporâneo e, ao mesmo tempo, oferecendo excelente 

legibilidade. O acabamento polido e escovado destaca o espírito esportivo da linha, e o Plexiglas foi substituído 

por vidro de safira. 

 

Edição limitada 

 

O novo relógio Polaris Geographic WT completa a coleção Jaeger-LeCoultre Polaris, que foi lançada com sucesso 

em janeiro no SIHH em Genebra. Este modelo será comercializado em uma série de 250 peças e estará disponível 

exclusivamente nas boutiques Jaeger-LeCoultre. 

 

Características técnicas: 

Tamanho: 42 mm 

Espessura: 11,54 mm 

Calibre: 936A/1 – Automático 

Funções: H/M/S, hora mundial em 24 horas, segundo fuso horário, data, reserva de marcha 

Mostrador: efeito de raios de sol, granulado  

Estanqueidade: 100 m 

Edição limitada: 250 peças  

 

 

 

 

Manufatura Jaeger-LeCoultre 

A história do nosso primeiro relógio começou em 1833. 

Nas montanhas suíças do Vallée de Joux, nossos mestres relojeiros decidiram criar um relógio único, desenhado, 

construído e montado em um só lugar. Desde então, é pelas suas mãos que nascem nossos relógios, da definição 

do calibre à escolha da embalagem. Um produto feito sem pressa, para durar. Esse é o espírito artesanal. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

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

