
 
 
 

A JAEGER-LECOULTRE APRESENTA  

O NOVO MASTER ULTRA THIN -  

UNINDO UM MOSTRADOR DE FASES DA LUA COM UM 

TURBILHÃO 

 

 

A coleção Master Ultra Thin da Jaeger-LeCoultre resume a filosofia da Manufatura de unir virtuosidade 

técnica com beleza eterna – e, em 2020, foi enriquecida pelo novo Master Ultra Thin Tourbillon 

Moon. O novo relógio combina, pela primeira vez na longa história da Maison, duas das complicações 

mais estimadas da relojoaria – um mostrador de fases da lua e um turbilhão, com a adição da data 

“saltante” característica da Jaeger-LeCoultre. Estreando no Master Ultra Thin Tourbillon Moon, o 

novo Calibre 983 com corda automática. 

 

O turbilhão foi inventado no início do século XIX para neutralizar o impacto negativo da gravidade nos 

escapes dos relógios de bolso e, assim, aumentar a precisão. No entanto, no século XX, quando os 

relógios de bolso foram substituídos pelos relógios de pulso, o turbilhão foi em grande parte esquecido. 

Em 1946, como parte de sua pesquisa contínua sobre precisão na contagem de horas, a Jaeger-

LeCoultre criou um movimento com turbilhão, o Calibre 170. Alojado em um relógio de bolso, era 

destinado a testes de cronometria – e em 1948 ganhou o primeiro lugar no prêmio Centenário do 

Observatório Neuchâtel, seguido por vários outros prêmios durante os anos 50. Em 1993 – uma época 

em que os relógios de pulso com turbilhão ainda eram muito raros – a Jaeger-LeCoultre produziu seu 

primeiro exemplar, um Reverso equipado com o Calibre 828 retangular. Outras explorações trouxeram 

novos horizontes ao turbilhão, levando à invenção do primeiro turbilhão esférico de eixo duplo em 2004 

– o Master Gyrotourbillon 1. 

 

Em 2009, a Manufatura apresentou o Master Tourbillon com Calibre 978, que ganhou o Prêmio 

Internacional de Cronometria organizado pelo Musée d'Horlogerie du Locle, na Suíça. Este calibre tem 

sido o principal movimento com turbilhão da Jaeger-LeCoultre desde então e recebeu uma atualização 

completa em 2019 com novos acabamentos de alta qualidade. 

 

Para o Master Ultra Thin Tourbillon Moon, os engenheiros da Jaeger-LeCoultre se basearam no 

movimento 978 para desenvolver o novo Calibre 983, com a inclusão das complicações fases da lua 

e data “saltante”. 

 



 
 

O triplo indicador de fases da lua – exibindo a idade da lua, bem como suas fases em ambos os 

hemisférios – também é um desenvolvimento recente, introduzido no ano passado. Funcionando a 

uma frequência de 28.800 vph (4 Hz), o novo Calibre 983 oferece uma reserva de marcha de 45 horas. 

 

Estilo atemporal e uma nova liga de ouro rosa 

 

O Master Ultra Thin Tourbillon Moon vem em uma caixa feita em ouro Le Grand Rose. Apresentada 

este ano, a nova liga de ouro rosa tem um notável brilho, profundidade de cor e é altamente resistente 

ao desbotamento ao longo do tempo. Fiel aos códigos de design clássicos e elegantes do Master Ultra 

Thin, a caixa é completamente polida, com hastes alongadas e chanfradas e uma luneta fina. 

  

Complementando o calor do ouro rosa, um mostrador branco coquille d'œuf fornece um pano de fundo 

sóbrio que enfatiza a exibição das fases da lua e o turbilhão. Aumentando a sensação de refinamento, 

o formato dos ponteiros Dauphine é ecoado pela forma de seta alongada dos índices dourados 

aplicados. Um exame mais atento revela diferentes perfis do índice conforme as formas se modificam 

dependendo de sua posição no mostrador, bem como vários detalhes importantes marcados em 

vermelho, para aumentar a legibilidade e adicionar um toque discreto de cor. 

 

Mostradores originais e intrigantes 

 

Localizada na metade superior do mostrador, a complicação astronômica exibe as fases da lua do 

Hemisfério Norte da maneira tradicional – um céu azul profundo espalhado com estrelas fornece o 

fundo para um disco dourado polido. Em torno dele está um aro com as fases da lua do Hemisfério Sul 

à esquerda e a Idade da Lua à direita, cada uma indicada por um ponteiro duplo. 

 

Para a exibição de data periférica, os engenheiros da Manufatura escolheram a complicação ‘saltante’ 

característica da Jaeger-LeCoultre. Todo mês, o ponteiro de data faz um salto de 90 graus, deslizando 

rapidamente do dia 15 para o dia 16, para não ocultar o turbilhão.  

 

A metade inferior do mostrador é dominada pelo turbilhão. Uma ponte recém-projetada em ouro rosa 

polido protege a gaiola do turbilhão em titânio (que pesa cerca de 0,3 gramas com seus componentes), 

uma vez que completa uma volta a cada 60 segundos. A fina ponte do turbilhão e a ampla abertura 

maximizam a transparência e a luz, atraindo o olhar através do mecanismo. 

 

No verso, o longo vão da ponte turbilhão esqueletizada realça ainda mais essa transparência, enquanto 

sua decoração Côtes de Genève complementa o padrão de efeito de raios de sol das listras na placa 

principal. A massa oscilante esqueletizada em ouro rosa, que apresenta o logotipo da JL e uma 

combinação de superfícies polidas e micro-jateadas, permite uma visão clara do movimento, com 

acabamentos finos adicionais incluindo parafusos azuis, granulação circular e pontes chanfradas.  

 



 
 

Como todos os relógios Jaeger-LeCoultre, o Master Ultra Thin Tourbillon Moon tem garantia de oito 

anos, além da certificação 1.000 Hours Control – um dos protocolos de teste mais rigorosos da indústria 

relojoeira. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Dimensões: 41,5 mm x 12,10 mm 

Calibre: movimento mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 983, 28.800 vph (4 Hz) 

Funções: horas, minutos, segundos, data 'saltante' periférica (do dia 15 ao 16), turbilhão, fases da lua 

em ambos os hemisférios e indicador da idade da lua 

Reserva de marcha: 45 horas 

Caixa: ouro Le Grand Rose 

Mostrador: coquille d'œuf com índices aplicados e ponteiros Dauphine 

Fundo da caixa: aberto 

Estanqueidade: 5 bar 

Referência: Q1692410 

 

 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Localizada 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. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 


