
 

 

RENDEZ-VOUS MOON SERENITY 

 

 

Fases da lua contra um cenário suntuoso. Uma estrela misteriosa que vem lembrar a chegada de um 

novo rendez-vous. Uma onda de diamantes azuis e brilhantes. Um movimento automático em um 

relógio cujo nome evoca delicadeza e serenidade. Nesta versão preciosa em ouro rosa, o relógio 

Rendez-Vous Moon Serenity expressa a excelência da Manufatura na expertise do mercado relojoeiro 

e na joalheria. 

 

Fase da lua em um oceano azul  

Inteiramente revestido de azul, o relógio Rendez-Vous Moon Serenity exibe uma fase da lua em 

madrepérola sobre um mapa celeste acetinado. Sobre o fascinante azul do mostrador interno, delicadas 

semiesferas douradas cintilam sob a luz, reproduzindo as constelações de um céu noturno repleto de 

estrelas. Emblemáticos da coleção Rendez-Vous, os algarismos florais das horas vão se apagando e 

desaparecem na parte inferior do mostrador com efeito acetinado de raios de sol. Compondo um arco, 

os numerais são discretos para não ofuscar o esplendor desse espetáculo noturno, que se renova 

constantemente... 

 

Precioso e preciso 

A luneta é envolta por uma coroa de 62 diamantes com lapidação brilhante. Cada pedra preciosa é 

rigorosamente selecionada antes de encontrar seu lugar preciso ao lado das outras gemas. Como uma 

borboleta volátil, uma estrela misteriosa e móvel indica a hora do próximo compromisso. Discreta e 

divertida, essa estrela cintilante nos lembra que o nome do relógio, homônimo ao da coleção, foi 

escolhido justamente por esse motivo. O coração do relógio Rendez-Vous Moon Serenity bate a partir 

da precisão de seu movimento mecânico de corda automática, o calibre Jaeger-LeCoultre 935, cujos 

265 componentes podem ser admirados através do fundo de safira da parte posterior da caixa. Na 

frente ou no verso, o relógio Rendez-Vous Moon em ouro rosa revela-se como um convite à viagem, 

tendo os astros como companheiros de estrada. Da pureza de suas linhas ao refinamento de suas 

formas e materiais utilizados, ele expressa, em um estilo absolutamente contemporâneo, a combinação 

refinada dos Métiers Rares® da Grande Maison. 

 

 

 

 



 

 

Rendez-Vous Moon Serenity 

Dimensões: 36 mm 

Espessura: 10,5 mm 

Calibre: 935 – Automático 

Caixa: Ouro rosa 

Resistência à água: 3 bar 

Funções: Hora-Minuto, Fases da lua, Indicador Rendez-vous 

Reserva de marcha: 38 horas 

Mostrador: Acabamento azul acetinado  

Diamantes: 124 diamantes – 1,31 ct  

Fundo: aberto 

Referência: Q3522480 

 

 

 

 

 

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 


