
   

A JAEGER-LECOULTRE APRESENTA TRÊS NOVOS RENDEZ-

VOUS SONATINA DEDICADOS À SERENIDADE DA NATUREZA 

 

A Jaeger-LeCoultre tem o prazer de apresentar três primorosas variações do Rendez-Vous Sonatina 

celebrando a “Serenidade da Natureza”, cada uma disponível em uma edição limitada de oito peças. 

Esses relógios muito elegantes incorporam três expressões distintas de feminilidade delicada e fina.  

 

Tributos ao talento raro dos artesãos da Jaeger-LeCoultre, eles unem os códigos da Alta Relojoaria e 

a delicadeza dos Métiers Rares™, celebrando a arte da precisão tanto na execução técnica quanto na 

expressão estética. 

 

Orquídeas: símbolos de beleza, graça e charme, cultivadas e apreciadas na China por mais de 3.000 

anos. Borboletas: acredita-se que representam metamorfose, esperança e a própria vida – o seu bater 

de asas quase sem gravidade evoca um sentimento de leveza e alegria. 

 

Elegantes mas delicadas, frágeis mas resistentes, orquídeas e borboletas se unem nos mostradores 

dessa nova edição do Rendez-Vous Sonatina, revelando as faces mais encantadoras da personalidade 

feminina. 

 

Dando total liberdade à habilidade dos artesãos da Maison, esses novos relógios mobilizam três Métiers 

Rares™ perfeitamente dominados pela Jaeger-LeCoultre: guilhochê, micropintura em madrepérola e 

engaste.  

 

Os mostradores foram gravados com um motivo guilhochê ondulado que destaca as variações de tons 

da madrepérola, em seguida uma tonalidade delicada de rosa, verde ou roxa foi aplicada. Nesse 

cenário luminoso, a composição refinada de orquídeas e borboletas ganha vida nas mãos do artista, 

uma pincelada de cada vez. Com detalhes realistas e uma impressão de profundidade visual 

impressionante, cada uma dessas obras de arte em miniatura é sutilmente diferente, impregnada com 

a personalidade e paixão do artista. Um anel delicado em formato oval com diamantes chama a atenção 

para a imagem na qual, no meio de flores, em uma abertura em formato de flor irregular, o indicador de 

Dia e Noite é visível. 

 

Na borda do mostrador, uma delicada estrela em ouro marca a hora de um compromisso especial, 

ajustada por uma segunda coroa. Quando a hora chega, o relógio executa um único toque melódico 

para lembrar a proprietária de seu evento. 

 



   

Essa expressão poética e extravagante de feminilidade ganha vida através da sofisticação técnica do 

Calibre 735 de Manufatura da Jaeger-LeCoultre, um movimento de corda automática projetado 

especialmente para o Sonatina, que é exibido sob o fundo da caixa em safira transparente. 

 

Para completar esses tesouros de relojoaria, uma pulseira em couro de crocodilo, da mesma cor do 

mostrador e com um acabamento brilhante e cintilante, é fechada no pulso com uma fivela em ouro 

rosa. 

 

Criadas como expressão alegre de feminilidade, essas edições especiais do Rendez-Vous Sonatina 

são limitadas a oito exemplares de cada versão e estão disponíveis exclusivamente nas boutiques da 

Jaeger-LeCoultre. 

 

Rendez-Vous Sonatina 

Dimensões: 38,2 mm 

Espessura: 5,57 mm 

Calibre: 735 – Automático 

Caixa: Ouro rosa 

Estanqueidade: 5 bar 

Funções: H/M/S, indicador Dia e Noite, indicação de compromisso, segundos na frente, alarme na 

frente 

Reserva de marcha: 40 horas 

Mostrador: Madrepérola, micropintura e aplicação de guilhochê 

Diamantes: 160 diamantes – 1,86 ct 

Fundo da caixa: Aberto 

Referências:  

Q35924A1: Rendez-Vous Sonatina purple orchid 

Q35924B1: Rendez-Vous Sonatina nude orchid 

Q35924D1: Rendez-Vous Sonatina green orchid 

Cada um limitado a 8 peças 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Desde a sua fundação, a Jaeger-LeCoultre tornou a precisão uma arte em si mesma, alcançando o 

equilíbrio perfeito entre expertise eficaz, visão artística, sofisticação e refinamento estético. Fiéis ao 

espírito inventivo iniciado em 1833, os mestres relojoeiros da Manufatura criam coleções que estão na 

vanguarda da Alta Relojoaria: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous e Atmos 

compõem o rico patrimônio da Grande Maison, uma fonte eterna de inspiração ao longo dos séculos 

para criações inéditas que nunca deixaram de ultrapassar os limites. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 


