A JAEGER-LECOULTRE APRESENTA
O NOVO DAZZLING RENDEZ-VOUS RED
Capturando a essência da feminilidade, a coleção Rendez-Vous foi reinterpretada neste ano como
parte do tema A Arte da Precisão. Com um engaste em garra fixa elaborado a partir de meticulosas e
impressionantes técnicas de joalheria, o novo Dazzling Rendez-Vous homenageia a mais alta forma de
precisão, unindo técnica artesanal e paixão criativa.

Além do Dazzling Rendez-Vous Night & Day (disponível em ouro branco e ouro rosa) e do Dazzling
Rendez-Vous Moon (em ouro branco) lançados no SIHH, a Jaeger-LeCoultre tem o prazer de
apresentar o novo Dazzling Rendez-Vous Red no 22° Festival Internacional de Cinema de Xangai.

Vermelho: a cor da nobreza, da energia, da paixão, da sabedoria e da boa sorte. A cor da feminilidade
confiante, extrovertida e inegavelmente glamurosa.

Com o Dazzling Rendez-Vous Red, a Jaeger-LeCoultre apresenta sua emblemática função dia e noite
em um novo cenário radiante que combina ouro rosa, madrepérola branca, diamantes brancos e o
brilho rico dos rubis – uma escolha natural de pedra preciosa para homenagear o SIFF.

Criado no espírito dos relógios e joalheria, o relógio Dazzling Rendez-Vous Red exibe a implacável
atenção aos detalhes da Grande Maison. Para realçar os impressionantes rubis que rodeiam a caixa
do relógio, os mestres joalheiros optaram pelo engaste em garra fixa, uma das técnicas de joalheria
mais exigentes. Com extrema precisão, cada um dos 36 rubis é fixado por minúsculas garras em ouro.
Os mestres cravadores passam horas posicionando cuidadosamente as pedras, uma por uma,
montando-as no alto para minimizar a presença de metal e permitir a passagem da luz por todos os
ângulos das pedras. Isso cria a impressão de que os rubis estão praticamente flutuando e intensifica
seu brilho vermelho-carmim.

Um círculo de diamantes com lapidação brilhante completa a luneta do relógio, e dentro dela, brilhando
como o luar, encontra-se o mostrador branco-prateado em madrepérola, uma lâmina perfeita para a
exibição do indicador Dia e noite. Visível na abertura às 6 horas, uma lua crescente dourada alterna
com um sol brilhante, enquanto a noite vira dia em uma dança infinita do tempo.

A fileira de 72 diamantes na luneta do relógio é refletida por um anel de 47 diamantes menores no
mostrador interno. Entre esses círculos de diamantes, os numerais florais em ouro rosa se destacam
em um contraste quente com o mostrador branco brilhante. Doze diamantes foram engastados nas
hastes e um diamante na coroa, dando o toque final.

Assim como o mostrador e a caixa, a Jaeger-LeCoultre não permite nenhuma concessão dentro do
relógio. Visível através do fundo da caixa transparente em safira, o Calibre 898B/1 é um movimento
mecânico de corda automática inteiramente concebido e fabricado na Manufatura Jaeger-LeCoultre.

Esse relógio suntuoso é completado com uma pulseira em couro de crocodilo vermelho-rubi com um
discreto acabamento brilhante, preso por uma fivela em ouro rosa.

Dazzling Rendez-Vous Red
Dimensões: 36 mm
Espessura: 9,80 mm
Calibre: 898B/1 – Automático
Caixa: Ouro rosa
Estanqueidade: 5 bar
Funções: Horas/Minutos, indicador Dia e noite
Reserva de marcha: 38 horas
Mostrador: Madrepérola
Pedras preciosas: 132 diamantes – 0,75 quilates e 36 rubis – 3,24 quilates
Fundo da caixa: Aberto
Referência: Q343257J
Série limitada de 8 peças
Exclusivamente na boutique

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, 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.
www.jaeger-lecoultre.com

