PARA CELEBRAR “THE SOUND MAKER”,
JAEGER-LECOULTRE LANÇA DOIS NOVOS MODELOS MEMOVOX
NA COLEÇÃO MASTER CONTROL

Guiada por uma paixão pela inovação, associada a um profundo respeito pelo patrimônio relojoeiro,
este ano a Jaeger-LeCoultre reinterpreta as complicações ligadas à “sonnerie”, que marcaram em
definitivo a sua longa história: o repetidor de minutos e o alarme Memovox.

Apesar de ser uma das mais úteis (e charmosas) dentre todas as complicações, o alarme continua
sendo surpreendentemente raro na relojoaria. Em 70 anos desde o lançamento do primeiro Memovox
pela Jaeger-LeCoultre, ele se tornou a referência em termos de relógio de pulso com alarme, surgindo
em relógios projetados para estilos de vida urbanos e esportes subaquáticos.

A história do Memovox remonta ao final dos anos 1940. Com a retomada da economia no pós-guerra,
o mundo vivenciou uma grande explosão de energia e criatividade: a tecnologia deu origem a novas
indústrias, as cidades se expandiram e o empresariado do momento personificava o clima de otimismo
e confiança.
Nesse cenário, a Jaeger-LeCoultre aproveitou seu domínio em termos de mecanismos de “sonnerie”
para desenvolver um relógio com alarme: um relógio imensamente prático, perfeitamente adequado
aos tempos. Apesar do mecanismo de alarme se inspirar nos repetidores de minutos, ele apresentava
um desafio específico: o martelo deveria golpear o gongo várias vezes em uma velocidade muito alta.

Uma nova geração com um fundo da caixa em safira transparente

Este ano, para lançar a nova geração de Master Control Memovox, a Jaeger-LeCoultre inspirou-se nos
primeiros relógios Memovox da década de 1950, conferindo-lhes um estilo contemporâneo, mas
mantendo o caráter utilitário e o charme dos modelos originais. Seguindo a tradição de acrescentar
funções auxiliares úteis, o novo Master Control Memovox Timer incorpora um mecanismo de
configuração de alarme totalmente novo, enquanto o Master Control Memovox confere um estilo
contemporâneo com linhas depuradas ao modelo clássico de alarme com data.

Para essa nova geração de relógios com alarme, os engenheiros da Manufatura aprimoraram
exaustivamente o calibre automático 956. Anteriormente, os relógios Memovox tinham um fundo da
caixa fechado, ao qual o gongo estava ligado: agora, a nova caixa do Master Control possui um fundo

em safira transparente, permitindo ao proprietário contemplar o martelo em ação. Isso exigiu uma
reformulação completa do mecanismo de alarme, com o gongo anexado a partir de agora à lateral da
caixa. Uma nova massa oscilante esqueletizada em ouro rosa, com decoração Côtes de Genève para
combinar com o fino acabamento das placas de movimento garante uma visão completa do mecanismo
do toque. No entanto, um importante elemento permanece inalterado: o característico som de “sinal de
escola” produzido pelo alarme, que confere ao Memovox todo o seu charme.

MASTER CONTROL MEMOVOX

Ao reinterpretar o gracioso e sóbrio mostrador do modelo Memovox original de 1950 em um estilo
moderno e simplificado, o novo Master Control Memovox apresenta a clássica combinação de alarme
e exibição da data com um mostrador prateado com efeito de raios de sol escovados. Índices aplicados
conferem um toque refinado e seu formato triangular alongado – uma assinatura dos modelos
Memovox de meados do século – dialoga com os ponteiros Dauphine. O ponteiro dos segundos azul
também acrescenta um sutil toque de cor para dar vida à paleta branco-prateada.

MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER

Ao longo das décadas, ao destacar o valor prático dos relógios de alarme, a Jaeger-LeCoultre foi
acrescentando várias funções úteis aos seus modelos Memovox, como um indicador de fuso horário
universal e um lembrete de parquímetro. Seguindo o mesmo princípio, seus engenheiros
desenvolveram agora uma função útil totalmente nova: o Timer.

Ele permite que o proprietário configure o alarme com base no número de horas que devem decorrer
antes que o alarme toque (por exemplo, a duração de uma reunião ou o número de horas de sono em
uma determinada noite). Mas o proprietário também pode definir o alarme da maneira tradicional, com
base em um horário específico (como o horário de um compromisso ou um alarme de despertador
para pegar um voo). Os indicadores estão vinculados, e desta forma, independentemente do método
de configuração de alarme escolhido, o segundo indicador se moverá automaticamente para a posição
correspondente.

O mostrador é estruturado em anéis concêntricos, em dois tons de azul com acabamento de raios de
sol, complementado por um anel interno gravado em baixo-relevo com numerais polidos. Nesse anel
interno, as horas decorridas até o alarme são indicadas por um pequeno ponteiro marcado com o
logotipo JL em vermelho. Situado na borda externa desse anel, o marcador triangular que assina o
Memovox aponta para a hora em que o alarme tocará.

O Master Control Memovox Timer será produzido em edição limitada de 250 peças.
Os dois modelos Memovox são apresentados na nova caixa Master Control de 40 milímetros. Com
sua luneta inclinada, hastes dinamicamente curvadas e uma mistura de superfícies polidas e
escovadas-acetinadas, o design transmite uma elegância contemporânea e descontraída.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MASTER CONTROL MEMOVOX
Dimensões: 40 mm x 12,39 mm
Calibre: movimento mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 956
Funções: horas/minutos/segundos, data, alarme (função Memovox)
Reserva de marcha: 45 horas
Caixa: aço inoxidável com acabamentos acetinados e polidos
Mostrador: prateado com efeito de raios de sol
Fundo da caixa: aberto
Estanqueidade: 5 bar
Referência: Q4118420

MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER
Dimensões: 40 mm x 12,39 mm
Calibre: movimento mecânico de corda automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 956
Funções: horas/minutos/segundos, data, alarme (função Memovox), Timer (ponteiro com logotipo JL)
Reserva de marcha: 45 horas
Caixa: aço inoxidável com acabamentos acetinados e polidos
Mostrador: dois tons de azul com efeito de raios de sol, numerais gravados no disco Memovox
Fundo da caixa: aberto
Estanqueidade: 5 bar
Referência: Q410848J, Limitado a 250 peças

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

