
 
 

REVERSO NO ESTILO FEMININO: JAEGER-LECOULTRE 

APRESENTA O NOVO REVERSO ONE  

 

Há quase 90 anos, Jaeger-LeCoultre lançou um relógio destinado a tornar-se um clássico de design 

do século XX: o Reverso.  Um objeto que sintetizou tão habilmente formato e função, tornando-se um 

dos relógios mais que imediatamente reconhecíveis de todos os tempos, com sua aparência tão 

inovadora e moderna ainda hoje como quando foi lançado.   

 

Para 2020, a Grande Maison introduz novas interpretações estéticas dos seus modelos mais 

admirados para mulheres, o Reverso One.  Diferenciado, assim como todos os modelos Reverso, pela 

força e pureza da linha derivada do design original de Art Deco, e identificado pelos três godrons 

lineares que definem as bordas superiores e inferiores da caixa, o novo Reverso One introduz requinte 

e uma nova cor à coleção. 

 

Reverso One Burgundy 

 

Com sua caixa alongada – um design inspirado no primeiro modelo Reverso Lady de 1931 – e uma 

sequência de diamantes em pavê definindo os godrons nas bordas superiores e inferiores da caixa, o 

Reverso One interpreta feminilidade em um clássico estilo refinado. Linhas finamente desenhadas 

definem as quatro bordas do mostrador, onde os algarismos arábicos leves e etéreos parecem quase 

ter sido desenhados à mão.  

 

Para 2020, esta composição perfeitamente discreta recebe uma cor ousada, com um vívido mostrador 

na cor vermelho vinho. O rico brilho é alcançado com a aplicação de múltiplas camadas de laca em 

um padrão guilhochê sutil com efeito de raios de sol e é complementado por algarismos brancos e o 

brilho da caixa do aço polido. Para dar o toque final, a nova cor vermelho vinho da pulseira em couro 

de crocodilo brilhante assegura a combinação perfeita com o mostrador. 

 

O fundo da caixa em aço sólido do Reverso One é como uma tela em branco, convidando a sua dona 

a personalizar o relógio com uma gravação de sua escolha – uma mensagem especial, uma data 

importante ou um design customizado. As possibilidades são tão infinitas quanto as habilidades dos 

designers e gravadores da Manufatura da Jaeger-LeCoultre. 

 

Para celebrar a cor do amor e energia positiva, o novo Reverso One Burgundy traz uma expressão 

jovem e extrovertida de feminilidade à coleção Reverso. 

 



 
 

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA: 

 

REVERSO ONE 

Dimensões: 40 mm x 20 mm x 7,9 mm 

Calibre: 657 

Funções: Horas e minutos 

Mostrador: Mostrador laqueado em guilhochê vermelho vinho  

Caixa: Aço inoxidável 

Fundo da caixa: Fechada –  Espaço livre para gravação  

Diamantes: 27 diamantes - 0,3 ct 

Estanqueidade: 3 bar 

Referência: Q3288560 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Localizado no cenário calmo e sereno do Vallée de Joux, nossa Maison oferece um sentimento único de 

pertencimento. É aqui, inspirada pelas paisagens excepcionais das Cordilheiras do Jura e guiada por um fogo 

interior inextinguível, que a Grande Maison ganha sua alma. Com todos os trabalhos artesanais na manufatura, 

relojoeiros, engenheiros, designers e artesãos trabalham juntos para dar à luz belas criações da alta relojoaria. 

Impulsionados por uma energia irresistível e um espírito de invenção coletiva que diariamente inspira o 

compromisso de cada membro da nossa família, cultivamos nossa sofisticação discreta e criatividade técnica. 

Esse mesmo espírito impulsionou a criação de mais de 1200 calibres desde 1833 e tornou a Jaeger-LeCoultre a 

autoridade em relojoaria. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 


