IWC L A N Ç A C R O N Ó G R A FOS
D E C E R Â M I C A I N S P I R A D OS
P O R S UA S CO L A B O R AÇÕ E S
CO M A M A R I N H A D OS E UA
Schaffhausen, 9 de setembro de 2021 – A IWC Schaffhausen lançou três novos cronógrafos da coleção Pilot’s
Watches. Os novos modelos de cerâmica são inspirados diretamente nos relógios que a marca criou em
colaboração com esquadrões selecionados que fazem parte da Marinha dos Estados Unidos. Os Pilot’s Watches
Chronograph Editions “Royal Maces”, “Tophatters” e “Blue Angels®” apresentam o respectivo emblema do seu
esquadrão no mostrador, além de uma paleta de cores com detalhes atrativos.

Desde que a IWC projetou o primeiro Pilot’s Watch, há
85 anos, a empresa tem dialogado profundamente com
pilotos para entender de maneira precisa quais são as
suas necessidades e os requisitos mais específicos.
Essa troca foi especialmente importante para o
desenvolvimento dos relógios da marca fabricados
com especificações militares, como o Mark 11 para a
Força Aérea Real Britânica. Hoje, a IWC continua esse
diálogo dentro de seu programa militar, que emergiu
da parceria da marca com a Marinha dos EUA.
Desde 2018, a IWC está licenciada para trabalhar em
relógios projetados para toda a Marinha dos EUA e
unidades de aviação do Corpo de Fuzileiros Navais,
incluindo os Blue Angels ® e os 247 esquadrões
ativos e 100 inativos. A IWC tem, desde então,
colaborado com mais de uma dúzia de esquadrões
para criar edições especiais que estão disponíveis
exclusivamente para membros atuais e ex-membros.
“O programa militar da IWC é uma plataforma
importante para nossos engenheiros e designers
trocarem ideias com os pilotos de elite da Marinha dos
Estados Unidos e outras forças armadas ao redor do
mundo. Esses pilotos testam nossos relógios todos os
dias no ambiente hostil que é um cockpit. O feedback
deles é inestimável para nós, não apenas para melhorar
a qualidade e a durabilidade de nossos relógios, mas
também para criar designs únicos e atrativos”, explica
Christoph Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

Agora, a IWC acaba de lançar três novos cronógrafos
da coleção Pilot’s Watches diretamente inspirados pelas
colaborações da marca com os esquadrões da Marinha
dos EUA, marcando a primeira vez que esses projetos
estão disponíveis para não-pilotos. A produção anual
desses cronógrafos será limitada a 500 peças cada.
O Strike Fighter Squadron 27, conhecido como o “Royal
Maces”, está na Base Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais
de Iwakuni, no Japão, e faz parte da Carrier Air Wing
5. O Pilot’s Watch Chronograph Edition “Royal Maces”
(Ref. IW389107) é inspirado na edição militar exclusiva
da IWC desenvolvida com membros do esquadrão.
O cronógrafo apresenta uma caixa de cerâmica de
óxido de zircônio preto. Já os botões e a coroa são feitos
de Ceratanium ®. O mostrador apresenta o emblema
“Maces” às 6 horas e também a indicação dia/data em
amarelo. A pulseira com costura amarela, a ponta do
ponteiro de segundos do cronógrafo e os pequenos
segundos adicionam detalhes atrativos na paleta de
cores “Maces”. O fundo de caixa é feito de titânio
de grau 5 e possui uma gravura do jato do esquadrão
F/A-18E Super Hornet próxima à denominação oficial
do esquadrão “VFA-27”.
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A Base Aérea Naval Lemoore, na Califórnia, é o lar
do Strike Fighter Squadron 14, conhecido como
“Tophatters”. Tendo sido formado em 1919, o VFA-14 é o
esquadrão ativo mais antigo da Marinha. O Pilot’s Watch
Chronograph Edition “Tophatters” (Ref. IW389108)
apresenta uma caixa feita de cerâmica de óxido de
zircônio preta. Os botões do cronógrafo e a coroa são
feitos de Ceratanium ®. Desenvolvido pela IWC, esse
material é leve e robusto como o titânio e, ao mesmo
tempo, duro e resistente a riscos como a cerâmica.
O emblema do esquadrão com a cartola clássica
está localizado às 6 horas no mostrador e gravado no
fundo da caixa de titânio. A indicação do dia/data, a
ponta dos ponteiros dos segundos do cronógrafo, os
pequenos segundos e a costura na pulseira de couro
de bezerro preta adicionam mais detalhes ao vermelho
característico do esquadrão.
Criado em 1946, o esquadrão de demonstração de
voo “Blue Angels ®”, da Marinha dos EUA, é composto
atualmente de 141 membros da Marinha e dos Fuzileiros
Navais. O Pilot’s Watch Chronograph Edition “Blue
Angels ®” (Ref. IW389109) é o terceiro relógio a ser
desenvolvido em decorrência do contrato de licença
da IWC. Inspirado no relógio exclusivo para militares
e projetado com membros dos Blue Angels em
Pensacola, o cronógrafo apresenta uma caixa de
cerâmica azul. A cor azul brilhante é o resultado da
mistura de óxido de zircônio com outros óxidos metálicos.
Também nesse modelo, os botões do cronógrafo e a
coroa são feitos de Ceratanium ® desenvolvido pela
IWC. O icônico brasão “Blue Angels ®” com o “Wings of
Gold” da Marinha dos EUA está localizado às 6 horas no

mostrador; as letras características estão gravadas no
fundo da caixa de titânio. Os detalhes amarelos estão
presentes no ponteiro de segundos do cronógrafo, no
ponteiro de pequenos segundos e na indicação de dia/
data às 3 horas. Esse relógio está equipado com uma
pulseira de borracha azul com detalhes têxteis.
RO DA D E CO LU N A S I N H O U S E
E M OVI M E NTO C RO N Ó G R A FO

Fabricado pela IWC, o movimento de calibre 69380 é
o que move esses novos cronógrafos. Composto por
231 peças individuais, esse movimento de cronógrafo
mecânico é projetado com foco em robustez,
confiabilidade e precisão. Uma roda de colunas
controla a função do cronômetro. O sistema de corda
de lingueta bidirecional fornece energia ao movimento,
acumulando uma reserva de marcha de 46 horas.
Os relógios também apresentam uma caixa interna de
ferro doce que protege de modo eficiente o movimento
contra os efeitos negativos dos campos magnéticos.
O vidro é também especialmente seguro para evitar
deslocamentos no caso de quedas bruscas na pressão
atmosférica.
Os Pilot’s Watches Chronograph Edition “Royal Maces”,
o Edition “Tophatters” e o Edition “Blue Angels ®” estarão
disponíveis a partir de 9 de setembro nas boutiques
IWC, nos parceiros autorizados ou online, em IWC.com.
Os relógios são elegíveis para registro no programa My
IWC e, portanto, podem se beneficiar de uma extensão
de 6 anos na Garantia Limitada Internacional padrão de
2 anos.
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH
EDITION “ROYAL MACES”
R E F. I W 3 8 9 1 0 7

C A R AC TE R Í S TI C A S

Movimento mecânico – Função cronógrafo de horas, minutos e segundos – Indicação de dia e data –
Pequenos segundos com função de parada – Caixa interna de ferro doce para proteção contra
campos magnéticos – Coroa rosqueada – Vidro protegido contra deslocamento causado por
quedas na pressão atmosférica

M OVI M E NTO

Calibre IWC
Frequência
Joias
Reserva de marcha
Corda

69380
28,800 vph / 4 Hz
33
46 h
Automática

RELÓGIO

Materiais	Cerâmica, mostrador preto, pulseira preta de couro de bezerro
com costura amarela
Vidro
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo em ambos os lados
Estanqueidade
6 bar
Diâmetro
44,5 mm
Espessura
15,7 mm
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH
EDITION “TOPHATTERS”
R E F. I W 3 8 9 1 0 8

C A R AC TE R Í S TI C A S

Movimento mecânico – Função cronógrafo de horas, minutos e segundos – Indicação de dia e data –
Pequenos segundos com função de parada – Caixa interna de ferro doce para proteção contra
campos magnéticos – Coroa rosqueada – Vidro protegido contra deslocamento causado por
quedas na pressão atmosférica

M OVI M E NTO

Calibre IWC
Frequência
Joias
Reserva de marcha
Corda

69380
28,800 vph / 4 Hz
33
46 h
Automática

RELÓGIO

Materiais	Cerâmica, mostrador preto, ponteiros pretos, pulseira preta de couro
de bezerro com costura vermelha
Vidro
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo em ambos os lados
Estanqueidade
6 bar
Diâmetro
44,5 mm
Espessura
15,7 mm
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH
EDITION “BLUE ANGELS®”
R E F. I W 3 8 9 1 0 9

C A R AC TE R Í S TI C A S

Movimento mecânico – Função cronógrafo de horas, minutos e segundos – Indicação de dia e data –
Pequenos segundos com função de parada – Caixa interna de ferro doce para proteção contra
campos magnéticos – Coroa rosqueada – Vidro protegido contra deslocamento causado por
quedas na pressão atmosférica

M OVI M E NTO

Calibre IWC
Frequência
Joias
Reserva de marcha
Corda

69380
28,800 vph / 4 Hz
33
46 h
Automática

RELÓGIO

Materiais	Cerâmica, mostrador azul, ponteiros azuis, pulseira azul de borracha
com aplicações têxteis
Vidro
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo em ambos os lados
Estanqueidade
6 bar
Diâmetro
44,5 mm
Espessura
15,7 mm
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IWC SCHAFFHAUS 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,
engenhosas, robustas 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 suíça
de relógios 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

Imagens do Pilot’s Watches Chronograph
Editions “Royal Maces”, “Tophatters” e
“Blue Angels®” podem ser baixadas
gratuitamente do site press.iwc.com

M AI S I N FO R M AÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas da
IWC Schaffhausen
E-mail		
press-iwc@iwc.com
Website		
press.iwc.com
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Website
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Twitter
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iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
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instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches
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