
JAEGER-LECOULTRE APRESENTA UMA VERSÃO RADIANTE,  

TOTALMENTE ENGASTADA COM PEDRAS PRECIOSAS DO 

DAZZLING RENDEZ-VOUS MOON 

 
Ao longo da história, os relojoeiros exploraram fenômenos astronômicos, aproveitando suas 

habilidades técnicas para expressar os movimentos da lua e das estrelas de forma mecânica. De fato, 

as próprias origens da medição do tempo residem na capacidade da humanidade de compreender o 

ritmo do cosmos.  

Para a Jaeger-LeCoultre, a lua e as estrelas têm uma ressonância especial, devido à clareza 

excepcional do céu noturno acima de sua manufatura no Vallée de Joux, na Suíça. Este ano, seus 

relojoeiros e artesãos artísticos retornam ao tema celestial. Para coincidir com o 76º Festival 

Internacional de Cinema de Veneza – a Bienal de Veneza, a Grande Maison apresenta uma nova 

interpretação deslumbrante da mais apreciada das complicações astronômicas, as fases da lua. 

DAZZLING RENDEZ-VOUS MOON 

A lua: Luna. Símbolo de romance e feminilidade. A fonte do fluxo e refluxo da natureza, o ciclo das 

estações e inspiração para artistas e poetas. O corpo celestial mais próximo da Terra e, no entanto, 

ainda tão enigmático. 

O Dazzling Rendez-Vous Moon presta homenagem à força e à beleza feminina, apresentando a 

emblemática função fases da lua da Grande Maison em um novo cenário magnífico. Ecoando a beleza 

serena do céu noturno, o brilho gelado dos diamantes é aquecido pelo ouro rosa e complementado 

pela madrepérola branca brilhante. 

Essa nova e completa interpretação do Dazzling Rendez-Vous segue o lançamento do Dazzling 

Rendez-Vous Night & Day (em ouro branco ou rosa) e do Dazzling Rendez-Vous Moon (em ouro 

branco) no SIHH em janeiro deste ano, seguido pelo Dazzling Rendez-Vous Red engastado com rubis, 

durante o Festival Internacional de Cinema de Xangai em junho. 

A luneta do Dazzling Rendez-Vous Moon apresenta 108 diamantes, formando dois anéis concêntricos 

ao redor da caixa do relógio. Estes círculos reluzentes têm uma qualidade etérea, graças ao engaste 

de garras (ou "griffes") do anel externo de 36 pedras. Uma técnica clássica de joalheria que requer 

grande precisão. Na verdade, a técnica era empregada pelos artesãos da Jaeger-LeCoultre para o 

modelo 101, o célebre design de Alta Joalheria dos anos 1920. Projetado para maximizar a presença 

de cada pedra, o engaste permite que a luz passe através dos diamantes a partir de todos os ângulos, 

minimizando o metal visível. No Dazzling Rendez-Vous, as finas garras de ouro mantêm os diamantes 

altos, dando a impressão de que eles estão quase flutuando ao redor da caixa do relógio em vez de 



ancorados a ela. Para completar a caixa, diamantes também são engastados nas hastes e na coroa de 

corda. 

A pulseira suntuosa e totalmente engastada é uma obra-prima da joalheria: os cravadores da Jaeger-

LeCoultre engastaram a luneta com 310 diamantes (22,27 quilates), unidos perfeitamente para formar 

um rio de diamantes que envolve o pulso tão suavemente quanto uma fita. 

O mostrador em madrepérola branco-luar é rico em detalhes sutis: em um anel externo, esferas 

douradas com polimento espelhado marcam as horas; no anel principal das horas, cada um dos 

numerais aplicados em ouro rosa é colocado em um "ladrilho" de madrepérola separado, todos 

ancorados por um círculo interno de 47 diamantes.  

É um cenário perfeito para uma exibição romântica e encantadora das fases da lua. Visível através de 

uma abertura às 6 horas, o novo design apresenta uma brilhante lua de madrepérola flutuando em um 

céu estrelado de aventurina e brincando de esconde-esconde atrás de uma nuvem de madrepérola 

esculpida à medida que passa por suas diferentes fases ao longo de um mês. 

Unindo as habilidades artísticas da Grande Maison com seu notável talento técnico, o Dazzling Rendez-

Vous Moon é equipado com o Calibre 925/A1 – um movimento mecânico de corda automática 

desenvolvido e produzido internamente e que fornece uma reserva de marcha de 38 horas. O fundo da 

caixa em safira transparente revela uma decoração refinada e acabamentos em estilo clássico: 

parafusos azuis, granulação circular, Côtes de Genève e a massa oscilante em ouro rosa com 

decoração Côtes de Genève. 

O Jaeger-LeCoultre Dazzling Rendez-Vous Moon é uma justa homenagem à beleza do céu noturno. 

 

 

 

 

Características técnicas: 

Dimensões: 36 mm 

Calibre: movimento mecânico de corda automática, calibre Jaeger-LeCoultre 925A/1 

Funções: horas/minutos, fases da lua 

Reserva de marcha: 38 horas 

Caixa: ouro rosa 

Mostrador: madrepérola, diamantes 

Diamantes: 478 diamantes – 24,7 ct 

Estanqueidade: 5 bar 

Fundo da caixa: aberto 

Referência: Q3522370 



 

 

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 


