
 

JAEGER-LECOULTRE REVELA O MASTER ULTRA THIN 

TOURBILLON EM OURO ROSA 

 

 

Representando um dos emblemas do savoir-faire relojoeiro da Jaeger-LeCoultre, a coleção masculina 

Master se enriquece este ano com várias referências, incluindo um novo relógio Master Ultra Thin 

Tourbillon em ouro rosa. Na linha dos primeiros modelos Ultra Thin, essa peça exibe formas puras, 

valorizadas pelos conhecedores por suas características. A circunferência de sua caixa. A presença 

marcante de seus índices. A nobreza de seus ponteiros Dauphines. Os acabamentos de seu calibre 

Jaeger-LeCoultre 978G, visíveis no verso do relógio. Sem esquecer do balé onipresente de seu 

turbilhão e de sua gaiola móvel em titânio. 

 

Precisão e harmonia 

Sobre seu mostrador coquille d'œuf, o relógio Master Ultra Thin Tourbillon abriga novos índices 

dourados aumentados e afinados que ganham excelência e legibilidade. Às 6 horas, eles diminuem e 

desaparecem completamente para dar lugar ao espetáculo do turbilhão dotado de uma nova ponte em 

ouro. No verso do relógio, distingue-se a nova platina com acabamento efeito de raios de sol do seu 

movimento automático. Trabalhados em busca de sofisticação extrema, detalhes como os 

acabamentos do relógio ganham uma nova dimensão de qualquer ponto de vista adotado para admirar 

sua face dianteira ou traseira.  

 

Precisão refinada  

10,77 milímetros. Tal é a fineza da nova caixa do Master Ultra Thin Tourbillon, na qual se abriga o 

calibre Jaeger-LeCoultre 978G. Ultrapassando um novo patamar em termos de acabamento, esse 

movimento mecânico de corda automática beneficia-se de uma reserva de marcha de 45 horas. Em 

uma grande abertura às 6 horas, o turbilhão chama a atenção, para cativar melhor através dos traços 

cheios e finos de suas engrenagens. É aqui que bate o coração do relógio, em um movimento 

perfeitamente ritmado que dá uma leveza fascinante e aérea à precisão relojoeira.  

 

Sobriedade total  

Em sua versão em ouro rosa, o relógio Master Ultra Thin Tourbillon proporciona um belo equilíbrio, 

tanto do ponto de vista racional quanto do ponto de vista emocional. O rigor impecável dos ponteiros e 

dos índices de grande retidão dialoga com o funcionamento complexo e elaborado dos componentes 

de seu turbilhão. A sobriedade de sua caixa em ouro rosa e de seu mostrador coquille d'œuf 

corresponde à generosidade de sua pulseira em couro de crocodilo marrom. Prova que a exigência 

técnica pode, sem hesitação, se aproximar da audácia criativa. Uma regra de ouro, respeitada desde 

o início pelos mestres relojoeiros, artistas e artesãos da Manufatura do Vale de Joux. 



 

 

O culto da precisão em um modelo muito fino... Em poucas palavras, ele contém toda a filosofia da 

coleção Master Ultra Thin, inspirada no primeiro relógio extraplano criado pela Jaeger-LeCoultre em 

1907. 

 

Master Ultra Thin Tourbillon  

Dimensões: 40 mm 

Espessura: 10,77 mm 

Calibre: 978G – Automático 

Caixa: ouro rosa 

Resistência à água: 5 bar 

Funções: Hora/Minuto, turbilhão (com segundo) 

Reserva de marcha: 45 horas 

Mostrador: coquille d'œuf, índices aplicados dourados, ponteiros dauphines 

Fundo: aberto 

Referência: Q1682410 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Desde sua criação, a Jaeger-LeCoultre faz da precisão uma verdadeira arte, promovendo o equilíbrio 
perfeito entre um savoir-faire de ponta e um senso artístico, sofisticado e esteticamente refinado. Fiéis 
ao espírito inventivo iniciado em 1833 pelo fundador Antoine LeCoultre, os artesãos da Manufatura 
criam coleções que pertencem ao patamar mais elevado da Alta Relojoaria: Reverso, Master, Jaeger-
LeCoultre Polaris, Rendez-Vous e Atmos – esse rico patrimônio construído pela Grande Maison ao 
longo dos séculos é uma fonte constante de inspiração que continua ultrapassando os limites por meio 
de relógios sem precedentes. 
 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

 


