JAEGER-LECOULTRE REVELA TRÊS NOVOS MODELOS
MASTER ULTRA THIN ENAMEL

A notável linha Master Ultra Thin está ampliando sua coleção com três novos modelos que apresentam
algumas das complicações mais emblemáticas da expertise relojoeira: fases da lua, turbilhão, data e
calendário perpétuo. Tributos à precisão e sofisticação, estas três novas edições limitadas em ouro
branco e esmalte azul-escuro chegam para complementar a coleção Master.

MASTER ULTRA THIN TOURBILLON ENAMEL
O novo Master Ultra Thin Tourbillon Enamel possui um novo movimento com turbilhão e um contador
de data com visual moderno. Eles compõem um dueto equilibrado neste relógio, produzido em uma
série limitada de 50 exemplares. Em uma elegante caixa da coleção Master Ultra Thin, o famoso calibre
Jaeger-LeCoultre 978 foi repensado em termos técnicos e estéticos. Quanto aos acabamentos, o efeito
de raios de sol nas laterais da caixa realmente se destaca, assim como a delicada e graciosa massa
oscilante em ouro. Como sempre, o olhar é cativado pelo espetáculo eternamente fascinante do
turbilhão, posicionado de forma ideal em uma abertura às 6 horas.

Um turbilhão Jaeger-LeCoultre
O Master Ultra Thin Tourbillon Enamel nos dá uma ideia da expertise relojoeira da Manufatura. Com
uma qualidade quase tangível sob seu vidro de safira transparente, o turbilhão exibe sua destreza
acrobática com rara precisão diante de um fundo na cor azul e em ouro branco, revelando os detalhes
de seus acabamentos excepcionais. Em uma eterna dança, o emblemático turbilhão da JaegerLeCoultre marca as horas de uma maneira tanto precisa quanto preciosa.
Detalhes sofisticados
Com o Master Ultra Thin Tourbillon Enamel, a alta relojoaria deu mais um passo em termos de
sofisticação. A seta do ponteiro de pequenos segundos indica 60 algarismos à medida que gira ao redor
do mostrador, verdadeira demonstração de excelência. Para os artistas e artesãos do ateliê de Métiers
Rares® da Manufatura, a linha Master Ultra Thin constitui uma infinita fonte de inspiração. Este novo
modelo conquistará todos que procuram por precisão, pois cada detalhe é realçado criando a mais pura
expressão da sofisticação. Por exemplo, o mostrador em guilhochê feito à mão combina com um lindo
fundo em esmalte azul. A caixa em ouro branco, com seu diâmetro de 40 mm, caracteriza-se por
perfeitas proporções. Os índices delgados, especialmente repensados para esta edição limitada,
parecem uma extensão natural dos ponteiros Dauphine, que são discretos e atemporais.
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O Master Ultra Thin Tourbillon Enamel da Jaeger-LeCoultre é um exemplo perfeito da extraordinária
expertise da Manufatura situada no Vallée de Joux. Em termos de função e forma, o relógio se define
pela grande atenção dada a cada detalhe, com a extrema precisão de seu movimento complementando
a extrema precisão de seu design.

MASTER ULTRA THIN PERPETUAL ENAMEL
Com suas quatro aberturas internas, que representam as complicações relojoeiras, e um guilhochê em
esmalte azul, o novo Master Ultra Thin Perpetual Enamel se afirma desde o primeiro olhar. Este modelo
ultrafino reinventa o famoso calibre Jaeger-LeCoultre 868, um dos mais emblemáticos da Grande
Maison. Tanto no interior quanto no exterior de sua caixa, esta nova interpretação traz todas as marcas
da exclusividade, como se pode ver pelo número de exemplares produzidos: apenas 100 para esta
edição limitada.

Um novo calendário perpétuo
A nova e original exibição de seu calendário perpétuo (dia às 3 horas, data às 9 horas, mês e ano às
12 horas) indica simultaneamente a fase da lua nos hemisférios norte e sul. Em um céu estrelado que
foi delicadamente polido, a fase da lua aparece em um disco às 6 horas. Realçada através de um novo
design, incluindo um contador gravado que atrai imediatamente o olhar, ela se move graças a suas
diferentes fases, crescente ou minguante. Perfeito exemplo da maestria dos Métiers Rares®, esta
simbólica complicação confere ao Master Ultra Thin Perpetual Enamel uma aura que os conhecedores
de relógios certamente apreciarão.

Índices especialmente desenvolvidos para esta edição limitada
Assim como as duas edições limitadas da mesma família, o relógio Master Ultra Thin Perpetual Enamel
se destaca com seus índices sofisticados e alongados. Sua silhueta esguia se associa elegantemente
ao mostrador em esmalte guilhochê azul. Realizada à mão pela Manufatura Jaeger-LeCoultre, esta
obra de arte destaca as funções deste modelo, no qual a atenção dada à ergonomia pode ser vista a
olho nu. O intenso e luminoso azul do novo mostrador em guilhochê perfeitamente geométrico combina
de forma deslumbrante com o azul-escuro da pulseira em couro de crocodilo.

O relógio Master Ultra Thin Perpetual Enamel revela não somente a precisão de seu movimento e de
suas complicações, mas também – e essencialmente – as técnicas artesanais empregadas. Com
ferramentas ancestrais, algumas das quais produzidas nos próprios ateliês da Grande Maison, os
artesãos usam as mãos para esmaltar, polir, refinar, aprimorar e realizar o trabalho de guilhochê em
mostradores, movimentos e complicações, respeitando procedimentos antigos e consolidando a
reputação da Jaeger-LeCoultre como prestigiosa Manufatura relojoeira. Desde 1833, a arte da
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precisão, tão prezada por Antoine LeCoultre, expandiu-se definitivamente para além das fronteiras do
Vallée de Joux e das montanhas do Jura, na Suíça.

MASTER ULTRA THIN MOON ENAMEL
Lançado em uma série limitada de 100 peças, o novo Master Ultra Thin Moon Enamel expressa com orgulho seu
caráter em um estilo puro e refinado de relojoaria, que se traduz diretamente em um novo mostrador azul com
esmalte guilhochê feito à mão, novos índices, uma nova lua polida e um novo contador gravado. Sua caixa
extremamente fina (10,04 mm) oculta seu mecanismo, o Calibre Jaeger-LeCoultre 925, um movimento mecânico
automático com uma reserva de marcha de marcha de 70 horas.

Um mostrador azul com esmalte guilhochê feito à mão
A elegância do novo Master Ultra Thin Moon Enamel se resume ao caráter assertivo do seu mostrador em esmalte
guilhochê azul. Este cativante azul profundo traz à luz os padrões geométricos e o efeito de relevo característico
do guilhochê, uma técnica decorativa tradicional mais moderna do que nunca. A esmaltagem, uma expertise antiga,
foi retomada na Manufatura em 1999. Completamente executada à mão por alguns artesãos treinados na
Manufatura, requer extrema concentração e infinita paciência. Além disso, a execução do trabalho de guilhochê e
a aplicação da camada de esmalte azul translúcida exigem um nível incomparável de atenção meticulosa.

Uma nova fase da lua polida
O Master Ultra Thin Moon Enamel apresenta uma nova configuração das fases da lua, que foi redesenhada com
atenção meticulosa aos detalhes. Quando a lua está cheia, seu disco branco perfeitamente arredondado e polido
repousa sobre um fundo estelado exuberante.

Uma nova abordagem dos índices e um contador gravado
Além da presença inconfundível das fases da lua polida, esta edição limitada de 100 peças revisita habilmente os
padrões do Master Ultra Thin, uma linha que tem sido um clássico da relojoaria por mais de 20 anos. Os
conhecedores certamente notarão o novo design dos índices, que são mais longos e divididos em dois às 12, 3, 6 e
9 horas. Em uma abertura às 6 horas, o contador que abriga as fases da lua polida foi gravado, uma maneira de
destacar os numerais que representam a data. Visualmente, o efeito combina presença com discrição.

Uma peça emblemática que exibe a expertise dos mestres relojoeiros, artistas e artesãos da Jaeger-LeCoultre, que
reinventaram incessantemente a precisão mecânica, combinando-a com uma criatividade artística inigualável.
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Master Ultra Thin Tourbillon Enamel
Dimensões: 40 mm
Espessura: 12,13 mm
Calibre: 978F – Automático
Caixa: ouro branco
Estanqueidade: 5 bar
Funções: horas/minutos/segundos, data, turbilhão
Reserva de marcha: 48 h
Mostrador: esmalte guilhochê azul, contador de data gravado
Fundo da caixa: aberto
Edição limitada: 50 peças
Reference: Q13234E1
Master Ultra Thin Perpetual Enamel
Dimensões: 39 mm
Espessura: 10,44 mm
Calibre: 868A/2 – Automático
Caixa: ouro branco
Estanqueidade: 5 bar
Funções: horas/minutos/segundos, calendário perpétuo (dia, data, fases da lua, ano, mês, zona
vermelha)
Reserva de marcha: 70 h
Mostrador com esmalte guilhochê azul, contador de fases da lua gravado
Fundo da caixa: aberto
Edição limitada: 100 peças
Reference: Q13035E1
Master Ultra Thin Moon Enamel
Dimensões: 39 mm
Espessura: 10,04 mm
Calibre: 925/2 – Automático
Caixa: ouro branco
Estanqueidade: 5 bar
Funções: horas/minutos/segundos, data, fases da lua
Reserva de marcha: 70 h
Mostrador: esmalte guilhochê azul
Fundo da caixa: aberto
Edição limitada: 100 peças
Referências: Q13635E1

Jaeger-LeCoultre
Desde a sua criação, a Jaeger-LeCoultre tem feito da precisão uma forma de arte por si só, equilibrando habilidades
e talento artístico com sofisticação e elegância estética. De acordo com o espírito inventivo iniciado em 1833 por
seu fundador Antoine LeCoultre, os artesãos da Manufatura criam coleções que estão na vanguarda da alta
relojoaria: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous e Atmos – este rico legado construído pela
Grande Maison ao longo de séculos serve de constante fonte de inspiração, sempre desafiando os limites com
relógios inéditos.
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www. jaeger-lecoultre.com
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