NOVA EDIÇÃO DO RELÓGIO
FEMININO 101 FEUILLE
Sob sua camada de diamantes, o novo relógio feminino 101 Feuille em ouro branco alia a expertise
relojoeira com a perfeição joalheira, uma tradição na Jaeger-LeCoultre. Após as duas interpretações
101 Reine e 101 Feuille em ouro rosa criadas para a Mostra de Veneza 2018, a Grande Maison busca
novamente inspiração em seu extraordinário patrimônio para reviver um modelo icônico criado pela
primeira vez em 1959.

Movimento miniatura
Sob a redoma da elegante e refinada folha, responsável em parte por seu nome, este novo relógio-joia
esconde o ilustre calibre Jaeger-LeCoultre 101. Desenvolvido pela Manufatura em 1929, ele continua
sendo ainda hoje o menor movimento mecânico do mundo. Uma exceção em matéria de
miniaturização: 98 componentes fabricados e montados à mão dentro da Manufatura, um volume de
0,2 cm3, 3,4 mm de espessura e um peso de apenas 1 grama.

Nova decoração em ouro branco e diamantes
Delicada, feminina e atemporal, essa interpretação inédita confere ao ouro branco um papel à sua
altura. Sob uma camada de 171 diamantes (10,13 ct) de diferentes diâmetros, engastados
manualmente um a um para cobrir completamente o metal precioso, o infinitamente pequeno é ou
invisível a olhos nus ou revelado na luz do dia. Reproduzindo em detalhes as linhas curvas e sensuais
de uma folha, a cobertura deste relógio secreto levanta ou abaixa com um simples gesto. O relógio 101
Feuille em ouro branco revela, de acordo com os desejos de sua proprietária, seu mostrador opalino
prateado absolutamente discreto.

Demonstrando total domínio sobre a arte do engaste de pedras e da gravação manual, o relógio-joia
101 Feuille em ouro branco oferece às características Métiers Rares® da assinatura Jaeger-LeCoultre
uma nova ocasião para brilhar e iluminar os olhos das mulheres que apreciam a arte relojoeira no que
ela tem de mais técnico, mais precioso e mais espetacular.

Características técnicas:
Dimensões: 18,35 mm x 6,80 mm
Espessura: 5,47 mm (sem a folha)
Calibre: movimento mecânico de corda manual, calibre Jaeger-LeCoultre 101/4
Funções: hora/minuto
Caixa: ouro branco
Mostrador: opalino prateado
Pulseira: ouro branco engastado de diamantes
Quilates: 171 diamantes lapidação brilhante (10,13 ct)
Referência: Q2863303

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 artesãos da Manufatura criam coleções que estão na vanguarda da Alta Relojoaria: Reverso, Master,
Rendez-Vous ou Atmos. Este 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

