JAEGER-LECOULTRE APRESENTA O RENDEZ-VOUS
DAZZLING MOON LAZURA – UMA ODE BRILHANTE AO CÉU NOTURNO

Uma ode à feminilidade, a coleção Rendez-Vous é uma fonte inesgotável de inspiração para os relojoeiros e
artesãos da Jaeger-LeCoultre e, em 2021, La Grande Maison apresenta uma nova homenagem às mulheres:
o Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura. Uma nova interpretação cintilante do grande display das fases da lua,
ela une os códigos da Alta Relojoaria e da Alta Joalheria em uma ode requintada ao romântico céu noturno.
Simbolicamente associada às virtudes femininas, a lua inspira poetas e artistas desde o início dos tempos e, em paralelo, a arte de medir e exibir as fases da lua sempre fascinou os relojoeiros.
Para capturar a mais feminina e romântica das complicações horológicas, o Rendez-Vous Dazzling Moon
Lazura une o rico azul do lápis-lazúli com o brilho dos diamantes, o calor sutil do ouro rosa e o brilho pálido
da madrepérola. Mantendo o espírito dos relógios de joalheria, com círculos concêntricos em diamantes
lapidação brilhante em torno do mostrador, o Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura mostra a máxima atenção
aos detalhes da Jaeger-LeCoultre.
Para intensificar a beleza cintilante dos 36 grandes diamantes que formam o círculo externo, os mestres
joalheiros da Manufatura usaram uma técnica clássica de engaste em garra fixa. As finas garras em ouro
mantêm os diamantes suspensos, permitindo que a luz passe através deles por todos os ângulos, realçando
a presença de cada pedra e dando a impressão de que todo o círculo está quase flutuando em torno da caixa
do relógio, ao invés de ancorado nela. Este deslumbrante anel de diamantes é ainda mais realçado por um
círculo interno com 72 diamantes com engaste em grão adornando a luneta; além disso, as superfícies
superiores das hastes são engastadas com diamantes e um diamante invertido é engastado em cada uma
das coroas.
Em contraste com o brilho gelado dos diamantes, o rico azul do mostrador em lápis-lazúli evoca o azul
profundo místico do céu no momento em que o dia se transforma em noite. Na parte superior do mostrador,
numerais "florais" aplicados – uma assinatura Rendez-Vous – marcam as horas. Graduados em tamanho,
eles formam um amplo arco, elevando-se acima de uma faixa elíptica de 68 diamantes que delimita o
mostrador inferior e atrai todos os olhares para ele. Aqui, em meio ao delicado rendilhado de um mapa estelar,
a lua desempenha o papel principal, seu grande tamanho confere-lhe uma presença poderosa; a cor pálida e
a iridescência cintilante de sua superfície em madrepérola – como o próprio luar – brilha contra o fundo azul

profundo. No mapa celeste, marcando as estrelas mais brilhantes de cada constelação, minúsculos
hemisférios dourados polidos foram aplicados ao lápis-lazúli.
Colocada na borda do mostrador, uma estrela dourada polida à mão – emblema da coleção Rendez-Vous –
marca o momento de um compromisso especial; ela é movida para a posição girando a segunda coroa,
engastada na caixa na posição das 2 horas.
Os relojoeiros da Manufatura Jaeger-LeCoultre sempre foram fascinados pela lua e pelas estrelas, não
apenas por sua beleza magnética, mas porque seus ritmos são a chave para a capacidade da humanidade
em medir o tempo. Seu excepcional savoir-faire em complicações das fases da lua trouxe a beleza poética
do Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura à vida com a sofisticação técnica do Calibre de Manufatura 935. Este
movimento automático, desenvolvido em 2015 especialmente para a coleção Rendez-Vous, é excepcional na
precisão de seu grande mostrador de fases da lua: ele não precisa de ajustes por 972 anos – um feito muito
raro na relojoaria.
Enquanto a sofisticação do movimento é uma prova da habilidade técnica dos relojoeiros, seu acabamento e
decoração revelam sua arte. Delicados detalhes são visíveis sob o fundo da caixa em safira transparente,
incluindo listras Côtes de Genève em ambas as placas e na massa oscilante esqueletizada em ouro 18
quilates.
Visualmente fascinante e mecanicamente excepcional, o Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura é uma
homenagem exuberante ao fascínio feminino e à beleza do céu noturno.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
RENDEZ-VOUS DAZZLING MOON LAZURA
Movimento: calibre 935 de Manufatura Jaeger-LeCoultre – Automático
Funções: horas, minutos, indicação das fases da lua, indicação de compromisso
Reserva de marcha: 40 horas
Mostrador: lápis-lazúli, diamantes
Diamantes: 190 diamantes – 3,53 ct
Caixa: ouro rosa
Diâmetro: 36 mm
Espessura: 10,76 mm
Fundo da caixa: aberto
Estanqueidade: 5 bar
Pulseira: couro de crocodilo azul

Jaeger-LeCoultre: MAISON DE ALTA RELOJOARIA DESDE 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.
jaeger-lecoultre.com

