JAEGER-LECOULTRE APRESENTA
TRÊS MODELOS REVERSO INÉDITOS

Desde a sua criação, o relógio Reverso tem atravessado de forma intacta o tempo e as tendências,
preservando com uma rigorosa precisão os códigos da tradição Art Deco que sempre o caracterizaram:
as linhas simples e elegantes, a caixa retangular emblemática, os godrons típicos e o sistema de
reversibilidade. O primeiro Reverso surgiu em 1931, quando um oficial britânico situado na Índia lançou
o desafio de proteger o mostrador do seu relógio durante os animados jogos de polo. Esse modelo
reversível, como o próprio nome indica, se tornou rapidamente um ícone que vai além das fronteiras
suíças, e pode ser virado com um simples deslizamento do dedo sobre a caixa, revelando um verso
liso, que pode facilmente ser personalizado, ou um segundo mostrador. As inovações apresentadas no
SIHH 2019 demonstram essa eterna jovialidade, em especial:
• Reverso Tribute Small Seconds
• Reverso Tribute Duoface
• Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited
• Reverso One Duetto

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS
Durante o SIHH 2019, três novas interpretações da linha Reverso Tribute encantaram os
colecionadores, os profissionais do mercado e o grande público. Vamos rever as principais qualidades
destes três relógios inspirados no modelo histórico dos anos 1930.
O novo Reverso Tribute Small Seconds exibe um design bastante elegante, marcado pela cor ousada
do mostrador que combina com a sua pulseira pespontada, desenhada pela ilustre Casa Fagliano.
Vinho, bordô, carmim, berinjela... - mesmo que as descrições se diferenciem umas da outra o vermelho
– escuro, profundo, fascinante – é definitivamente a sua cor. O tom ardente e apaixonante evoca o fogo
esse fogo que inspira os mestres relojoeiros e os artesãos da Jaeger-LeCoultre, quanto os apreciadores
de belos objetos, em sua maioria colecionadores de diversos modelos do relógio Reverso. Acentuado
por um revestimento cintilante e acetinado, o Reverso Tribute Small Seconds não será uma exceção à
regra...

Inspiração Art Deco
Os detalhes únicos do novo Reverso Tribute Small Seconds criam um contraste marcante com o
mostrador vinho. Godrons icônicos, ponteiros Dauphines, índices aplicados à mão, pequenos segundos
em uma janela às 6 horas. Suas funções são regidas por um movimento mecânico de corda manual, o

calibre Jaeger-LeCoultre 822/2, inteiramente concebido, fabricado e montado nos ateliês. Fiel ao
princípio de reversibilidade, o verso liso do relógio apresenta uma página em branco, totalmente
personalizável.

Pulseira Casa Fagliano
Com foco na estética impecável, os artesãos da Manufatura buscaram o refinamento máximo para
harmonizar a cor do mostrador do Reverso Tribute Small Seconds com seu efeito de raios de sol à cor
de sua pulseira em couro. Composta por tons cintilantes de vinho que são realçados por um pesponto,
a pulseira foi desenhada pela Casa Fagliano. Uma bela contribuição desta famosa fabricante de botas
argentina, cuja história, assim como a do Reverso, é fortemente ligada à história dos campeonatos
internacionais de polo...

REVERSO TRIBUTE DUOFACE &
REVERSO TRIBUTE DUOFACE FAGLIANO LIMITED
O próprio nome desses modelos já revela, por si só, uma promessa, a do engenhoso conceito Duoface,
desenvolvido especialmente para o Reverso pela Jaeger-LeCoultre, em 1994. Essa meticulosa técnica
relojoeira de alta precisão traz consigo uma revolução apreciada de forma unânime pelos amantes da
bela mecânica: dois fusos horários em dois mostradores distintos, regidos por um único e mesmo
movimento, o calibre Jaeger-LeCoultre 854A/2 alojado em uma caixa de 10,3 milímetros de
espessura... Na frente, uma janela às 6 horas abriga os pequenos segundos. No verso, um indicador
dia/noite permite saber a hora diurna ou noturna no país de origem.

Edição limitada, prazer ilimitado
Disponível apenas nas boutiques, o novo Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited demonstra sua
exclusividade até no número de seus exemplares lançados. Limitado a 100 peças, ele cultiva o conceito
de raridade em seus mínimos detalhes, dos mais discretos aos mais visíveis. Em sua elegante caixa
em ouro rosa, seus dois mostradores texturizados exibem suas funções sutilmente, tanto sobre um
fundo azul com efeito de raios de sol na frente quanto em um guilhochê prateado no verso. Para
enfatizar essa decoração contrastante, a pulseira de couro Cordovan feita inteiramente à mão pela
Casa Fagliano exibe duas tonalidades intensas de azul, realçadas por um elegante pesponto.

REVERSO ONE DUETTO
No cenário grandioso do SIHH 2019, a Jaeger-LeCoultre destacou diversos modelos femininos,
incluindo os novos Reverso One Duetto, reconhecidos por sua caixa totalmente delicada. Essas três
novas interpretações de um modelo ilustre criado nos anos 1930 mostram que ainda tem o poder de
encantar como os seus mostradores. e as cabeças...

Quente. Cintilante. Quase aveludada. A cor da pulseira do novo Reverso One Duetto em ouro rosa
captura e cativa o olhar. Em um belo vermelho profundo – bordô ou granada de acordo com o gosto –
essa pulseira com acabamento acetinado ligeiramente brilhante combina com todos os tons de pele.
No centro deste relógio joia que se diferencia por seu friso de diamantes com lapidação brilhante em
ambos os lados da caixa encontramos o conceito Duetto: um conjunto de ponteiros regidos por um
único e mesmo movimento, o calibre Jaeger-LeCoultre 844.
Dois mostradores rodeados de diamantes
Para um uso durante o dia, simples, mas refinado, preferimos a frente do Reverso One Duetto, com
seu mostrador prateado com acabamento guillochê e efeito de raios de sol. Design elegante, no qual
os ponteiros Dauphines azuis e os algarismos arábicos delicadamente desenhados encontram
perfeitamente o seu lugar. Durante a noite, o verso do relógio entra no modo “traje de festa”. Brilhante,
seu mostrador laqueado em um hipnotizante tom vermelho bordô exibe índices dourados que se
desdobram como raios de sol. As profundidades fascinantes da abóbada celeste parecem ter inspirado
mais uma vez os mestres artesãos da Manufatura. Para o grande deleite das mulheres apaixonadas
pela beleza. E pela precisão.

Reverso Tribute Small Seconds
Dimensões: 45,6 x 27,4 mm
Espessura: 8,5 mm
Calibre: 822/2 – Manual
Caixa: aço inoxidável
Funções: Hora/minuto/pequenos segundos
Reserva de marcha: 42 horas
Mostrador: vinho, efeito de raios de sol, índices em aplique
Referência: Q397846J
Disponível exclusivamente nas boutiques

Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited
Dimensões: 47 x 28,3 mm
Espessura: 10,3 mm
Calibre: 854A/2 – Manual
Caixa: ouro rosa
Funções: hora/minuto/pequenos segundos na frente
2º fuso horário, indicador dia/noite no verso
Reserva de marcha: 42 horas
Mostrador: azul, efeito de raios de sol, índices dourados em aplique na frente

Cinza prateado, guilhochê Clous de Paris e aveludado, índices dourados em aplique no verso.
Referência: Q398258J
Edição limitada a 100 peças
Disponível exclusivamente nas boutiques
Reverso Tribute Duoface
Dimensões: 47 x 28,3 mm
Espessura: 10,3 mm
Calibre: 854A/2 – Manual
Caixa: aço inoxidável
Funções: hora/minuto/pequenos segundos na frente
2º fuso horário, indicador dia/noite no verso
Reserva de marcha: 42 horas
Mostrador: azul, efeito de raios de sol, índices em aplique na frente
Cinza prateado, guilhochê Clous de Paris e aveludado, índices em aplique no verso.
Referência: Q3988482
Reverso One Duetto
Dimensões: 40,1 x 20 mm
Espessura: 9,09 mm
Calibre: 844 – Manual
Caixa: ouro rosa, aço inoxidável
Funções: hora/minuto na frente
Hora/minuto idênticos no verso
Reserva de marcha: 38 horas
Mostrador: cinza prateado, guilhochê com efeito de raios de sol, algarismos arábicos na frente
Laqueado brilhante bordô ou azul no verso
56 diamantes – 0,63 ct
Referência: Q3342520, Q3348420, Q3348120

Jaeger-LeCoultre
Desde sua criação, a Jaeger-LeCoultre faz da precisão uma verdadeira arte, promovendo o equilíbrio
perfeito entre um savoir-faire de ponta e um senso artístico, sofisticado e esteticamente refinado. Fiéis
ao espírito inventivo iniciado em 1833 pelo fundador Antoine LeCoultre, os artesãos da Manufatura
criam coleções que pertencem ao patamar mais elevado da Alta Relojoaria: Reverso, Master, JaegerLeCoultre Polaris, Rendez-Vous e Atmos – esse 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

