A JAEGER-LECOULTRE APRESENTA
O REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS EM VERDE

Quando o Reverso foi criado em 1931, a Manufatura percebeu imediatamente a ampla receptividade
do seu design, não apenas na área dos esportes para a qual fora originalmente concebido, e, logo no
primeiro ano, começou a oferecer variações coloridas do mostrador preto original.

Seja nas cores marrom-chocolate, vermelho, burgundy ou azul, os mostradores laqueados criavam um
contraste exuberante e cheio de estilo com a caixa de metal e – numa época em que os mostradores
coloridos eram raros em relojoaria – fizeram o Reverso parecer ainda mais moderno e diferenciado.

Ao longo das décadas, o Reverso apareceu com diversos mostradores e tamanhos de caixa diferentes
– sem nunca comprometer a integridade do design original – e, em 2016, a Jaeger-LeCoultre revisitou
os códigos de estilo do modelo original de 1931 para criar a série de modelos Tribute.

Para 2021, relembrando o uso inicial da cor que distinguia o Reverso, La Grande Maison apresenta o
Reverso Tribute Small Seconds em verde. A tonalidade rica do mostrador em laca com raios de sol
escovados e a pulseira combinando em couro lembram o verde intenso das florestas de pinheiros que
circundam a sede da Jaeger-LeCoultre no Vallée de Joux.

O mostrador reúne todos os elementos de design distintivos do Reverso Tribute: as horas são
marcadas por índices aplicados em vez de algarismos. O formato facetado ecoa a forma dos ponteiros
Dauphine e acrescenta profundidade visual à superfície laqueada. Na metade inferior do mostrador, a
faixa circular que exibe os pequenos segundos fornece um contraponto à geometria linear do
mostrador e da caixa. Ecoando o acabamento escovado em raios de sol do mostrador, um padrão com
efeito de raios de sol profundamente gravado no interior da base da caixa torna-se visível quando a
caixa é virada.

Mantendo a tradição do Reverso, o sólido fundo metálico da caixa reversível é uma tela em branco
ideal para personalização com motivos esmaltados ou gravados. O proprietário pode optar por manter
essa personalização oculta, como um prazer pessoal, ou pode virar a caixa, de modo que o fundo se
torne a frente.

A caixa fina de 8,5 mm abriga o Calibre Jaeger-LeCoultre 822/2 mecânico de corda manual; um
movimento com pequenos segundos projetado especialmente para o Reverso, oferecendo reserva de
marcha de 42 horas.

Reconectando o Reverso a suas raízes no esporte do polo, a Jaeger-LeCoultre deu início em 2011 a
uma colaboração com a Casa Fagliano. Reverenciada no mundo do polo por suas botas feitas à mão,
a Fagliano criou pulseiras para uma série especial de modelos Reverso. Em harmonia com a
modernidade relaxada da coleção Tribute, a pulseira em couro de bezerro do novo Reverso Tribute
Small Seconds, com design assinado pela Fagliano, traz o mesmo verde do mostrador, criando uma
estética unificada que sublinha o design atemporal do Reverso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS
Material da caixa: Aço
Dimensões da caixa: 45,6 x 27,4 mm
Espessura: 8,5mm
Movimento: Calibre Jaeger-LeCoultre 822/2 de corda manual
Funções: Horas, minutos, pequenos segundos
Reserva de marcha: 42 horas
Estanqueidade: 30 metros
Fundo de caixa: fechado
Pulseira: Couro de bezerro verde
Referência: Q3978430

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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