IWC APRESENTA SEU NOVO BIG PILOT’S
WATCH COM CALENDÁRIO PERPÉTUO

Schaffhausen, 7 de abril de 2021 – A IWC Schaffhausen lançou o Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar na
exposição digital Watches and Wonders. O relógio com caixa de aço inoxidável e mostrador azul continua a
longa tradição de relógios com calendário perpétuo na coleção do Big Pilot. Desenvolvido em 1980 por Kurt
Klaus, o lendário calendário perpétuo da IWC reconhece automaticamente diferentes durações de meses e
também os anos bissextos. Com um mecanismo de corda Pellaton com componentes cerâmicos, o calibre
52615 IWC é visível através do vidro de safira.

Nenhuma outra complicação ocupou tanto o centro das
atenções no grande mostrador do Big Pilot e com tanta
frequência quanto o calendário perpétuo. Desde que
o primeiro calendário perpétuo do Big Pilot’s Watch foi
lançado em 2006, em uma edição limitada de 25 peças
em platina, não menos que 37 versões do design
icônico do Big Pilot com um calendário perpétuo foram
produzidas.
Com o Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar
(Ref. IW503605), a complicação lendária marca seu
retorno à coleção clássica. O relógio possui uma caixa
de aço inoxidável, um mostrador azul e ponteiros
banhados a ródio. A indicação de data e a reserva de
marcha estão localizadas às 3 horas, a do mês às 6 horas.
Já a indicação do dia da semana e os pequenos segundos
estão às 9 horas. A exibição da fase dupla da lua às
12 horas abrange corretamente os hemisférios Norte e Sul
e só precisa ser ajustada em um dia após 577,5 anos.

O C ALE N DÁR I O P E R P É TU O
D E FÁC I L U S O

Desenvolvido na década de 1980 pelo ex-relojoeiro chefe
da IWC Kurt Klaus, o calendário perpétuo automaticamente reconhece as diferentes durações dos meses, bem
como anos bissextos. O engenhoso programa mecânico

não exigirá qualquer correção manual até 2100, quando o
ano bissexto deverá ser omitido com base em uma regra
de isenção do calendário gregoriano. Outra característica
distintiva são os quatro dígitos da indicação do ano.
Um controle de século está incluído dentro da caixa,
permitindo que o relógio mostre o ano até 2499. Com
todos os seus indicadores perfeitamente sincronizados,
o calendário pode ser configurado facilmente por meio
de uma única coroa, oferecendo uma facilidade de uso
que é incomparável entre os calendários mecânicos.
O calibre 52615 fabricado pela IWC impulsiona o
calendário usando um único impulso. O movimento
automático compreende 386 componentes e foi
projetado com foco na máxima precisão e qualidade.
A corda Pellaton armazena uma reserva de marcha de
sete dias em dois barris. Partes do mecanismo sujeitas
a altas tensões são feitas de cerâmica praticamente livre
de desgaste. O movimento é visível através de um vidro
traseiro.
O Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar está disponível
a partir de 7 de abril de 2021 nas boutiques IWC,
nos parceiros autorizados ou online em IWC.com.
O relógio pode ser registrado no programa My IWC,
se beneficiando, portanto, de uma extensão de 6 anos
na garantia limitada internacional padrão de 2 anos.
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BIG PILOT’S WATCH
PERPETUAL CALENDAR
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C AR AC TE R Í STI C A S

Movimento mecânico – Corda automática Pellaton – Indicador de reserva de marcha – Calendário perpétuo
com indicação de data, dia, mês, ano em quatro dígitos e fase da lua perpétua para ambos 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 OVI M E NTO

Calibre IWC
Frequência
Joias
Reserva de marcha
Corda

52615
28,800 vph/4 Hz
54
7 dias (160 horas)
Automática

RELÓGIO

Materiais	Caixa de aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros banhados a ródio,
pulseira de couro de bezerro azul
Vidro
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo em ambos os lados
Resistência à água
6 bar
Diâmetro
46,2 mm
Altura
15,4 mm
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IWC SCHAFFHAUSE 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 OW N LOA DS

As imagens do Big Pilot’s Watch Perpetual
Calendar podem ser encontradas
em press.iwc.com
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