
 
 

LANÇAMENTO DOS MODELOS JAEGER-LECOULTRE POLARIS 

MARINER - RELÓGIOS DE MERGULHO DE ALTA PERFORMANCE 

PARA A COLEÇÃO JAEGER-LECOULTRE POLARIS 

 

Prestando homenagem ao seu ilustre legado de relógios de mergulho e com mais de um século de 

experiência em relógios “sonnerie”, a Grande Maison apresenta Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner – 

adicionando dois novos relógios de alta performance à coleção esportiva e elegante da Jaeger-

LeCoultre Polaris. 

 

Graças à experiência da Manufatura em movimentos impressionantes, o Memovox se tornou 

referência em calibres de alarme de relógios de pulso desde que foi lançado há 70 anos – empregado 

em relógios projetados para estilos de vida urbanos e esportes subaquáticos.  

 

Nos anos cinquenta, o mergulho era uma atividade militar arriscada e desafiadora. A única ferramenta 

disponível para mergulho era o relógio, o que criou uma forte demanda por relógios profissionais de 

mergulho. Em 1959, a Jaeger-LeCoultre respondeu a isso com uma solução única, um movimento 

Memovox de corda automática com um alerta sonoro de que era hora de retornar à superfície. A 

criação desse movimento foi seguida, em 1968, pelo lançamento do Memovox Polaris, com uma luneta 

interna giratória e o alarme, além de uma caixa de três camadas para melhor transmissão do som. 

 

Uma nova geração com fundo da caixa em safira transparente 

 

A Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner emprega essa herança de relógios de mergulho, apresentando 

dois novos modelos que unem especificações em total conformidade com o padrão ISO 6425 e com a 

estética esportiva da coleção contemporânea Jaeger-LeCoultre Polaris: o Jaeger-LeCoultre Polaris 

Mariner Memovox e o Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Date. 

 

As caixas de 42 mm apresentam os códigos de design das caixas dos Jaeger-LeCoultre Polaris – com 

suas linhas retas, cristais em vidro e mistura dinâmica de superfícies escovadas e polidas. Conforme 

seu objetivo como relógios de mergulho de alta performance, as caixas Jaeger-LeCoultre Polaris 

Mariner são resistentes à água até 300 metros (30 bar). Além disso, a coroa usada para ajustar a 

luneta interna canelada é parafusada para evitar qualquer movimento não intencional, com a adição 

de uma faixa de segurança laranja para avisar aos mergulhadores quando não estiver totalmente 

aparafusada. 

 



 
Diferenciados por sua rica cor azul degradê, os mostradores Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner também 

permanecem fiéis à estética contemporânea Jaeger-LeCoultre Polaris, com três círculos concêntricos 

com diferentes texturas, índices ousados em forma de trapézio e três algarismos arábicos. O disco 

central dos mostradores é escovado com efeito de raios de sol, complementando a granulação sutil do 

anel do meio e o acabamento opalino do anel externo, que funciona como a luneta giratória 

unidirecional. 

 

Os ponteiros, índices e numerais são preenchidos com SuperLumiNova® para garantir excelente 

legibilidade com pouca luz, conforme necessário em todos os relógios de mergulho. No entanto, a 

Jaeger-LeCoultre foi mais além, maximizando a segurança dos mergulhadores ao usar cores 

diferentes para distinguir os ponteiros da hora e dos minutos. O ponteiro dos segundos, em movimento 

contínuo, tem a ponta em laranja para visibilidade durante o dia, além de uma seção luminescente 

central para evitar qualquer possibilidade de confusão com os outros ponteiros. 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX 

 

Celebrando THE SOUND MAKER™, o Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox presta 

homenagem direta aos primeiros relógios de mergulho da Jaeger-LeCoultre, com suas capacidades 

robustas e estética diferenciada. O movimento de corda automática, Calibre 956, também é um 

descendente direto dos primeiros calibres automáticos de alarme da Jaeger-LeCoultre. Lançado em 

2008, foi detalhadamente revisado pelos engenheiros da Manufatura para esta última geração de 

relógios com alarme. Anteriormente, os relógios Memovox tinham o fundo da caixa fechado, ao qual o 

gongo estava preso; no entanto, o Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox possui o fundo da caixa 

em safira transparente, permitindo que quem o usa assista o martelo em ação. Isso exigiu uma 

reformulação completa do mecanismo de alarme, com o gongo agora preso ao lado da caixa. O rotor 

esqueletizado feito em metal pesado garante uma visão desobstruída do mecanismo de batidas, sua 

decoração Côtes de Genève combinada com o fino acabamento das placas de movimento. Um 

elemento importante permanece inalterado, no entanto: o característico som “school bell”, que confere 

tal charme ao Memovox. 

 

O Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox mantém a característica configuração de três coroas 

dos primeiros relógios de mergulho Memovox. A coroa superior controla o alarme, girando o disco 

central do mostrador para que o ponteiro triangular fique alinhado com a hora desejada do alarme; a 

coroa central opera a luneta interna de mergulho e a coroa mais baixa ajusta o tempo. 

 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER DATE 

 

O Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Date oferece as funções clássicas de relógio de mergulho de horas 

e minutos, com um indicador contínuo de tempo (ponteiro dos segundos) e luneta interna unidirecional, 



 
além da adição de um mostrador de data de salto instantâneo. A configuração de coroa dupla é típica 

de caixas de relógio de mergulho do tipo super compressor, com a coroa superior operando a luneta 

interna e a inferior ajustando a hora e a data. 

 

Desde que a Jaeger-LeCoultre introduziu o Calibre 899, seus engenheiros o atualizam constantemente 

para incorporar a mais recente tecnologia de aprimoramento de performance de desempenho. A 

versão de nova geração que alimenta o Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Date está equipada com 

algumas melhorias técnicas para garantir uma reserva de marcha de 70 horas. 

 

Fiel à filosofia orientadora da Jaeger-LeCoultre de unir inovação e tradição, os relógios Jaeger-

LeCoultre Polaris Mariner homenageiam o passado da Maison, ao adicionar dois novos relógios de 

mergulho de alta performance à coleção Jaeger-LeCoultre Polaris. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX 

Dimensões: 42 mm x 15,63 mm 

Calibre: movimento mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 956 

Funções: horas/minutos/segundos, data, alarme, luneta interna giratória unidirecional 

Reserva de marcha: 45 horas 

Caixa e pulseira: aço inoxidável 

Mostrador: mostrador azul degradê, acabamento com efeito solar, granulado e opalino 

Fundo da caixa: aberto 

Estanqueidade: 30 bar 

Referência: Q9038180 

 

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER DATE 

Dimensões: 42 mm x 13,92 mm 

Calibre: movimento mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 899 

Funções: horas/minutos/segundos, data, luneta interna giratória unidirecional 

Reserva de marcha: 70 horas 

Caixa e pulseira: aço inoxidável 

Mostrador: mostrador azul degradê, acabamento efeito solar, granulado e opalino 

Fundo da caixa: aberto 

Estanqueidade: 30 bar 

Referência: Q9068180 

 

 

 



 
 

 

 

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 


