A JAEGER-LECOULTRE APRESENTA
OS NOVOS RENDEZ-VOUS
Essencialmente feminina, a coleção Rendez-Vous, foi re-imaginada este ano, como parte do tema : a
Arte da Precisão. Precisão do gesto. Precisão do design. Nessas novas interpretações, marcadas
desde o início pelos códigos da Alta Joalheria, prestamos grande atenção aos detalhes. Introdução do
engaste com garra. Uma nova expressão para a fase da lua. O carácter distinto da madrepérola e dos
diamantes. Renovação dos calibres Jaeger-LeCoultre 898B e 925A. Mais do que nunca, os novos
modelos Rendez-Vous, estão imbuídos do espírito da alta relojoaria.
A personalidade excepcional de cada um, é um reflexo perfeito da extrema precisão, necessária para
dar vida a essas criações.

RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY DAZZLING
Disponível em ouro branco ou ouro rosa com sua pulseira em pele de crocodilo combinando (azul ou
taupe), o relógio Rendez-Vous Night & Day Dazzling oferece à icônica função Noite e Dia uma nova
aparência. Ao associar o ouro, a madrepérola e os diamantes a um cuidado excepcional com os
detalhes, ele exibe um equilíbrio perfeito. Com seu movimento automático aninhado numa generosa
caixa (36 mm), este modelo intemporal encantará as mulheres que apreciam relógios jóia para usar à
noite.

Novo engaste com garra
Com seu engaste em garra, cuja realização minuciosa é inspirada nas mais reconhecidas técnicas
joalheiras, o novo Rendez-Vous Night & Day Dazzling, presta uma homenagem especial à precisão do
gesto artesanal e artístico. Os artesãos joalheiros da Jaeger-LeCoultre brilham com um talento unico,
no que diz respeito ás diferentes técnicas de engaste. Engaste neve, grão, baguete ou em garra, com
um destaque especial para este último tipo de engaste no caso dos novos relógios Rendez-Vous
Dazzling. A maioria dessas técnicas de engaste exige extrema precisão, atenção ao detalhe e um
enorme grau de paciência. No que diz respeito ao engaste com garra, o artesão joalheiro precisa de
muitas horas para lapidar, posicionar e inserir os diamantes um a um, mostrando desta forma, o seu
máximo brilho e luminosidade.

Nova decoração em madrepérola e diamantes
Graças ao novo revestimento de madrepérola no seu mostrador e as suas três fileiras de diamantes,
algumas com engaste em garras, o seu caráter joalheiro é inegavelmente perceptível. O olhar é
capturado tanto pelo brilho dos seus 168 diamantes quanto pela brancura matizada do seu mostrador,
que parece ganhar vida. Sob os efeitos da luz, os reflexos da madrepérola representam um mar de

nuvens. Numa janela às 6 horas, o indicador dia/noite desloca-se sobre um céu estrelado igualmente
em madrepérola. Realçadas pelo brilho deste material iridescente, três fileiras de diamantes cintilantes
apresentam-se com elegância. Preciosa, a luneta engastada com 126 diamantes brilha intensamente.
Uma outra fileira com 47 diamantes menores encaixa-se delicadamente dentro do mostrador. As
hastes também são revestidas com 12 diamantes. Como um toque final de refinamento, um diamante
único ornamenta o cabochão invertido. Neste cenário sumptuoso, os ponteiros e algarismos florais,
emblemáticos da coleção Rendez-Vous, tornam-se ainda mais majestosos.

Com estas duas novas interpretações altamente joalheiras, a coleção Rendez-Vous convida-nos a
tornar sonhos em realidade . A cadência perfeitamente lubrificada de seu movimento automático e a
precisão de sua tão poética função Noite e Dia, combinam com a infinita graça dos seus diamantes e
seu mostrador em madrepérola. Um tesouro relojoeiro repleto de beleza.

Rendez-Vous Night & Day Jewellery
Dimensões: 36 mm
Espessura: 9,80 mm
Calibre: 898B/1– Automático
Caixa: Ouro branco, Ouro rosa
Resistência à água: 5 bar
Funções: Hora/Minuto, Noite e Dia
Reserva de marcha: 38 horas
Mostrador: madrepérola, diamantes
Diamantes: 168 diamantes – 3,43 ct
Fundo: Aberto
Referência: Q3433570, Q3432570

RENDEZ-VOUS MOON DAZZLING
Um engaste inédito com garras. Duas fileiras de diamantes lapidação brilhante, cobrem os contornos
da luneta, prolongando-se até o centro do mostrador em madrepérola. Uma nova visão de fase da lua
com um design revisitado proporciona ao modelo mais alma e feminilidade. Uma versão em ouro branco
em sintonia perfeita com as mulheres refinadas que gostam de peças, tanto relojoeiras como joalheiras.
Se o carácter do tempo é verdadeiramente redondo e feminino, “Rendez-Vous Moon Dazzling” é a
escolha perfeita do titulo.

Novo engaste com garra
Sobre a luneta externa delinia-se o traço perfeito de 126 diamantes juntos, num impressionante engaste
com garras. Inicialmente introduzido, através do relógio Joalheiro 101, este tipo de engaste altamente
delicado vem sendo sublimado pela Manufatura Jaeger-LeCoultre, respeitando um renomado savoirfaire joalheiro. Uma segunda fileira de diamantes menores, serve apenas para acentuar o carácter
delicado da peça. Etéreo e subtil, no centro do mostrador, 47 diamantes, formam um círculo reluzente.
Como toque final, notamos a delicadeza dos 12 diamantes incrustados nas hastes e um diamante único
inserido no cabochão invertido.

Nova fase da lua
Sob um céu estrelado de aventurina azul noite destaca-se a nova face da lua toda em madrepérola,
neste relógio Rendez-Vous Moon Dazzling. Uma peça com uma execução perfeita, imediatamente
perceptível. Na origem desta obra prima, estão os mestres-relojoeiros e artesãos da Jaeger-LeCoultre
que encadeiam gestos seculares de extrema precisão sob o rigoroso controle das lupas binoculares.
Ora para esconder, ora para revelar perfeitamente a lua, uma nuvem diáfana posiciona-se no primeiro
plano desta nova fase da lua, de forma ousada e contemporânea.

Espetáculo de materiais e de pedras
Iridescente, matizada e ultrafeminina, a madrepérola permanece, há anos, um dos materiais prediletos
dos artesãos e artistas da Manufatura. Pedra por pedra, os diamantes também são selecionados um a
um, com especial cuidado. Independentemente do tipo de engaste utilizado, o objectivo mantém-se:
revelar tanto o brilho quanto a pureza das gemas. Em harmonia com o brilho do mostrador em
madrepérola do novo Rendez-Vous Moon Dazzling, a coroa de diamantes minuciosamente
engastados, ganha em brilho e intensidade.

Nestas novas peças Rendez-Vous Moon Dazzling, a precisão relojoeira encontra a precisão joalheira.
Uma tradição da Manufatura Jaeger-LeCoultre que sempre se dedicou a associar e combinar os estilos
em modelos excepcionais que continuam a deixar a sua marca na história da relojoaria.

Rendez-Vous Moon Dazzling
Dimensões: 36 mm
Espessura: 9,80 mm
Calibre: 925B/1 – Automático
Caixa: Ouro branco
Resistência à água: 5 bar
Funções: Hora/Minuto, Fases da lua
Reserva de marcha: 38 horas
Mostrador: madrepérola, diamantes
Diamantes: 168 diamantes – 3,43 ct
Fundo: Aberto
Referência: Q3523570

Jaeger-LeCoultre
Desde sua fundação em 1833, a Jaeger-LeCoultre faz da precisão uma verdadeira arte, promovendo
o equilíbrio perfeito entre um savoir-faire de ponta e uma visão artística, sofisticação e refinamento
estetico. Fiéis ao espírito inventivo do seu fundador Antoine LeCoultre, os artesãos da Manufatura criam
coleções que pertencem ao patamar mais elevado da Alta Relojoaria: Reverso, Master, JaegerLeCoultre 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

