JAEGER-LECOULTRE APRESENTA
O REVERSO DUETTO MEDIUM

Nesses 90 anos, desde o nascimento do Reverso em 1931, ele se tornou um dos relógios mais
imediatamente reconhecíveis de todos os tempos – um raro exemplo de design apreciado tanto por
homens quanto por mulheres. Em 2021, a Jaeger-LeCoultre apresenta uma nova interpretação de um
dos seus modelos mais admirados, o Reverso Duetto Medium, equipado com um movimento mecânico
de corda automática.
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 Duetto Medium introduz requinte estético e novas cores à coleção.

A História de Dois Mostradores
A caixa flip-over do Reverso – originalmente desenhado com uma caixa em metal sólido que protegeria
o vidro do relógio quando fosse usado para praticar esportes – ganhou nova vida na década de 1990,
com a introdução de um segundo mostrador. Após o sucesso do Reverso Duoface, que exibe um
segundo fuso horário no verso, o conceito de dois mostradores foi reinterpretado, com o Reverso
Duetto. Cada mostrador oferece uma expressão estética única e exclusiva da mesma hora – clássico
e elegante na frente e outro mais exuberante no verso – com dois conjuntos de ponteiros animados
por um único movimento.
No mostrador da frente em cor clara, um retângulo central decorado com um motivo guilhochê com
efeito de raios de sol profundamente gravado é emoldurado por uma faixa de minutos no formato
estrada de ferro. Em torno dele, os algarismos arábicos de linhas simples se destacam contra um fundo
suave, adicionando maior profundidade visual e complexidade. No mostrador do verso em cor mais
escura, um círculo central escovado com efeito raios de sol é definido por um aro fino em ouro ou aço
(para combinar com o material da caixa), a partir do qual o guilhochê profundamente gravado irradia
um motivo com efeito de raios de sol, acentuado por faixas finas em ouro ou aço que marcam as horas.
Detalhes sutilmente refinados distinguem o novo modelo automático de seus homólogos de corda
manual: no mostrador do verso, apenas o numeral '12’ é marcado, e uma pequena abertura no centro
revela a massa oscilante. O movimento com corda automática é o Calibre de Manufatura JaegerLeCoultre 968A, com uma reserva de marcha de 38 horas. Adicionando ainda mais riqueza, os godrons

nas bordas superior e inferior da caixa são agora definidos por fileiras de diamantes com engaste em
grão na frente e no verso.
O novo Reverso Duetto Medium em aço possui um mostrador no verso em azul safira brilhante – um
belo contraste com o acabamento fosco no número '12' e o tom frio do aço polido, e uma combinação
perfeita com os ponteiros azuis no mostrador da frente e a pulseira em couro de crocodilo brilhante. O
modelo em ouro rosa possui um mostrador em laca preta brilhante no verso, enquanto o mostrador da
frente na cor branco suave é complementado por ponteiros dourados em formato de bastão para
combinar com os números e a caixa em ouro rosa. Para reforçar essa perfeita harmonia, a JaegerLeCoultre introduziu sua exclusiva pulseira em couro de crocodilo cinza brilhante na coleção Reverso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REVERSO DUETTO MEDIUM (AÇO)
Material da caixa: Aço
Dimensões da caixa: 40 x 24 mm
Espessura: 9,5 mm
Movimento: Calibre Jaeger-LeCoultre 968A Automático
Funções: Horas e minutos em ambos os mostradores
Reserva de marcha: 38 horas
Estanqueidade: 30 metros
Diamantes: 60 diamantes (0,84 quilate)
Pulseira: couro de crocodilo azul
Referência: Q2578480
REVERSO DUETTO MEDIUM (OURO ROSA)
Material da caixa: ouro rosa
Dimensões da caixa: 40 x 24 mm
Espessura: 9,5 mm
Movimento: Calibre Jaeger-LeCoultre 968A Automático
Funções: Horas e minutos em ambos os mostradores
Reserva de marcha: 38 horas
Estanqueidade: 30 metros
Diamantes: 60 diamantes (0,84 quilate)
Pulseira: couro de crocodilo taupe
Referência: Q2572570

SOBRE O REVERSO
Em 1931, a Jaeger-LeCoultre lançou um relógio destinado a tornar-se um clássico de design do século XX: o
Reverso. Criado para resistir aos rigores dos jogos de polo, suas elegantes linhas Art Déco e a caixa reversível
exclusiva o tornam um dos relógios mais reconhecíveis de todos os tempos. Ao longo de nove décadas, o Reverso
reinventou-se continuamente sem nunca comprometer a sua identidade: alojou mais de 50 calibres diferentes,
enquanto o seu verso em metal branco tornou-se uma tela para a expressão criativa, decorada com esmalte,
gravuras ou pedras preciosas. Hoje, após 90 anos de seu nascimento, o Reverso continua a sintetizar o espírito
de modernidade que inspirou sua criação.
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