
IWC LANÇA DOIS BIG PILOT’S  

WATCHES “MOJAVE DESERT”  

EM CERÂMICA COM TONS DE AREIA

Schaffhausen, 7 de abril de 2021 – IWC Schaffhausen acaba de lançar o Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar 

TOP GUN Edition “Mojave Desert” e o Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition “Mojave Desert” na exposição 

digital Watches and Wonders. Continuando sua série de modelos TOP GUN em cerâmica com tons de areia, 

esta é a primeira vez que a fabricante suíça de relógios de luxo usou o material em um Big Pilot’s Watch. Um 

mostrador em castanho, ponteiros cor de areia e pulseiras de borracha adicionam um visual atraente de 

inspiração militar. Ambos os modelos são movidos por movimentos fabricados pela IWC que fazem parte da 

família de calibres 52000. 

Projetado para as forças máximas de aceleração que 
ocorrem durante manobras em jatos supersônicos 
como o F/A-18E/F Super Hornet e missões urgentes 
em qualquer clima, os relógios TOP GUN da IWC 
Schaffhausen são tecnicamente instrumentos avançados 
de precisão. Feito de materiais robustos e resistentes à 
corrosão, como titânio e cerâmica, eles podem resistir 
às árduas tarefas de um piloto de elite da Marinha dos 
EUA. Devido à sua extrema dureza e resistência a riscos, 
é ideal para o uso diário no cockpit de um jato. 

Em 2019, a IWC lançou o Pilot’s Watch Chronograph 
TOP GUN Edition “Mojave Desert”, o primeiro relógio 
com caixa de cerâmica em tons de areia. O design 
foi inspirado pela paisagem árida de China Lake, na 
Califórnia. A maior propriedade da Marinha dos EUA está 
localizada a aproximadamente 240 quilômetros ao norte 
de Los Angeles no Deserto de Mojave Ocidental. Lá, 
no Naval Air Weapons Station China Lake, os militares 
desenvolvem e testam sistemas de armas áereas, além 
de treinarem pilotos. 

Agora, pela primeira vez, a cerâmica cor de areia é usada 
para as caixas de dois novos Big Pilot’s Watches. Ambos 
modelos apresentam mostradores em castanho com 
material luminoso em tons de areia e pulseiras também  
com cor de areia feita de borracha com aplicações em têxtil.

O Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN 
Edition “Mojave Desert” (Ref. IW503004) apresenta 
pela primeira vez o lendário calendário perpétuo da 
IWC em uma caixa de cerâmica em cor de areia. 
O engenhoso programa mecânico, que reconhece 
automaticamente diferentes comprimentos de meses 
e os anos bissextos, foi desenvolvido no início dos 
anos 1980 pelo ex-relojoeiro-chefe da IWC Kurt Klaus.  
A indicação da fase da lua representa corretamente as 
fases para o hemisférios Norte e Sul e só precisa ser 
ajustada em um dia após 577,5 anos. Uma vez que 
as indicações estão perfeitamente sincronizadas, o 
calendário pode ser avançado facilmente através de uma 
única coroa. O módulo de calendário, que é construído 
a partir de 82 peças individuais e apresenta um display 
de quatro dígitos para o ano, é alimentado pelo calibre 
52615 fabricado pela IWC. O sistema Pellaton, reforçado 
com componentes cerâmicos praticamente livres de 
desgaste, acumula uma reserva de marcha de sete dias 
em dois barris. O movimento, incluindo elementos como 
o rotor e a roda de balanço, é visível através do vidro 
safira traseiro. A produção do relógio será limitada a 
apenas 150 peças por ano.

O Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition “Mojave Desert” 
(Ref. IW506003) é o primeiro Big Pilot’s Watch a ser 
feito em cerâmica cor de areia. Dentro da caixa de 
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46  milímetros, está o calibre 52110 fabricado pela IWC 
com sistema Pellaton, dois barris e uma reserva de 
marcha de sete dias. Uma caixa interna de ferro-macio 
protege efetivamente o movimento dos efeitos dos 
campos magnéticos. O lendário logotipo TOP GUN  
está gravado na parte de trás da caixa de titânio.  
Este modelo será limitado a apenas 250 peças por ano.

U M A DA S S U B S TÂ N C I A S  

M A I S  D U R A S N A T E R R A

A cerâmica utilizada nas caixas com tons de areia é 
caracterizada por levar matérias-primas muito puras 
e processos de produção altamente sofisticados em 
sua fabricação. Pós policristalinos são misturados com 
diversos materiais auxiliares para formar uma massa 
homogênea, moldada e finalmente sinterizada em um 

forno com temperaturas extremamente altas. Com uma 
dureza Vickers que perde apenas para a dos diamantes, 
a chamada cerâmica de engenharia está entre as 
substâncias mais duras do planeta. O tom marcante, que 
lembra a areia do deserto, é obtido pela combinação de 
óxido de zircônio com outros óxidos metálicos em uma 
proporção de mistura precisamente definida. 

O Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar TOP GUN Edition 
“Mojave Desert” e o Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition 
“Mojave Desert” estarão disponíveis a partir de 7 de abril 
nas boutiques da IWC, em parceiros de varejo autorizados 
ou online, em IWC.com. Os relógios são elegíveis para 
registro no programa My IWC e, portanto, se beneficiam 
de uma extensão de 6 anos sobre a garantia limitada 
internacional padrão de 2 anos.
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C A R AC T E R Í S T I C A S 

Movimento mecânico – Corda automática Pellaton – Indicador de reserva de marcha – Calendário 
Perpétuo com data, dia, mês, ano em quatro dígitos e a fase da lua para os hemisférios Norte e Sul –  
Pequenos segundos com função de parada – Coroa rosqueada – Parte traseira do relógio com vidro 
safira transparente – Vidro com proteção contra quedas bruscas na pressão atmosférica

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  52615
Frequência  28,800 vph/4 Hz
Joias  54
Reserva de marcha  7 dias (168 horas) 
Corda  Automática 

 

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa de cerâmica em tons de areia, mostrador em castanho,  
ponteiros em cor de areia, bem como a pulseira feita de borracha  
com aplicação em têxtil

Vidro Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo em ambos os lados 
Resistência à água 6 bar
Diâmetro 46,5 mm
Altura 15,6 mm

BIG PILOT’S WATCH PERPETUAL  

CALENDAR TOP GUN  

EDITION “MOJAVE DESERT”

R E F.  I W5030 0 4
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Corda automática Pellaton – Indicador de reserva de marcha – Indicador de data 
– Ponteiro dos segundos central com função de parada – Caixa interna de ferro-macio com proteção contra 
campos magnéticos – Coroa rosqueada – Vidro protegido contra quedas bruscas na pressão atmosférica

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC 52110
Frequência 28,800 vph/4 Hz
Joias 31
Reserva de marcha  7 dias (168 horas) 
Corda  Automática 

 

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa de cerâmica em tons de areia, parte traseira da caixa em titânio, 
mostrador em marrom escuro, ponteiros cor de areia, pulseira cor de 
areia feita de borracha com aplicação em têxtil 

Vidro Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo em ambos os lados 
Resistência à água 6 bar
Diâmetro 46 mm
Altura 14,6 mm

BIG PILOT’S WATCH TOP GUN  

EDITION “MOJAVE DESERT”

R E F.  I W50 6 0 03
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I WC S C H A F F H AU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosos, robustos e fáceis de usar. Pioneira no uso de 
titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em caixas 
de relógios fabricadas com materiais avançados, como 
titaniumaluminide e Ceratanium®. Seguindo o princípio de 
“a forma segue a função”, em vez da decoração, as 
criações atemporais da fabricante de relógios suíço 
incorporam os sonhos e as ambições de seus proprietários, 
enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.

D OWN LOADS

As imagens do Big Pilot’s Watch Perpetual 
Calendar TOP GUN Edition “Mojave Desert”  
e do Big Pilot’s Watch TOP GUN Edition  
“Mojave Desert” podem ser encontradas  
em press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas  
da IWC Schaffhausen
Email  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

http://press.iwc.com
mailto:press-iwc%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com
http://iwc.com
http://facebook.com/IWCWatches
http://youtube.com/iwcwatches
http://twitter.com/iwc
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://�www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://instagram.com/iwcwatches
http://pinterest.com/iwcwatches/
mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com

