IWC APRESENTA O PRIMEIRO
BIG PILOT’S WATCH COM UM
FUNÇÃO DE CRONÓGRAFO
Schaffhausen, 25 de novembro de 2021 - A IWC Schaffhausen revelou o Big Pilot’s Watch Monopusher
Edition “Le Petit Prince”, o primeiro Big Pilot’s Watch com uma função de cronógrafo. O cronômetro mecânico
é controlado por meio de um único botão que está perfeitamente integrado na distinta coroa cônica. Limitada
a 500 peças, a edição “Le Petit Prince” apresenta o característico mostrador com o padrão sunburst azulescuro e uma caixa de aço inoxidável.

Os cronógrafos são uma habilidade central da IWC.
O cronômetro mecânico também é um dos pilares
fundamentais da coleção Pilot’s Watches da marca.
Agora, a fabricante suíça de relógios de luxo combina,
pela primeira vez, seu relógio de aviador mais icônico
com uma função de cronógrafo.
“A IWC sempre tratou de enfrentar os desafios da
engenharia e encontrar soluções tecnicamente
elegantes. Já há algum tempo que tivemos a ideia
de apresentar um Big Pilot’s Watch com função de
cronógrafo. No entanto, é difícil de imaginar o design
inconfundível da caixa grande e da coroa cônica com
os dois botões do cronógrafo na lateral da caixa.
Portanto, tivemos a ideia surpreendente e, ao mesmo
tempo, lógica, de integrar um cronógrafo monopulsor”,
explica Christian Knoop, Diretor de Criação da IWC
Schaffhausen.
O cronógrafo monopulsor é controlado por meio
de um único botão integrado à coroa, tornando-o
extremamente fácil de usar e prático. Quando o
botão é pressionado uma vez, uma nova medição de
tempo começa. Pressionar o botão pela segunda vez
interrompe a cronometragem. Tempos de parada de
até uma hora são exibidos no totalizador às 12 horas.
Quando o botão é pressionado pela terceira vez,
o cronógrafo é zerado.
Na tradição de edições especiais da IWC em
homenagem à obra mundialmente famosa de Antoine de

Saint-Exupéry, o Big Pilot’s Watch Monopusher Edition
“Le Petit Prince” apresenta o exclusivo mostrador com
o padrão sunburst azul-escuro. É complementado por
uma caixa de aço inoxidável e ponteiros banhados a
ródio. Além disso, os ponteiros, índices e numerais em
forma de apliques foram revestidos com um material
luminoso para tornar a leitura do mostrador mais fácil
à noite.
O calibre 59365 é um dos três movimentos de
cronógrafo produzidos pela IWC. Juntamente com os
movimentos das famílias dos calibres 69000 e 89000,
ele ressalta a imensa experiência que a IWC adquiriu
na criação e na fabricação de cronógrafos. Além disso,
é também o único movimento de cronógrafo da marca
com corda manual: 70 rotações da coroa são suficientes
para gerar a reserva de marcha máxima de oito dias.
Uma indicação de reserva de marcha na parte de trás
do movimento, que pode ser vista através do fundo de
caixa de vidro de safira, mostra a energia ainda existente
na mola principal.
Equipado com uma pulseira de couro de bezerro
marrom com fecho dobrável, o Big Pilot’s Watch
Monopusher Edition “Le Petit Prince” está disponível
nas boutiques da IWC, nos parceiros de varejo
autorizados ou online, em IWC.com. Além disso, o
relógio é elegível para registro no programa My IWC,
podendo se beneficiar de uma extensão de 6 anos na
Garantia Limitada Internacional padrão de 2 anos.
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BIG PILOT’S WATCH MONOPUSHER
EDITION “LE PETIT PRINCE”
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C AR AC TE R Í STI C A S

Movimento mecânico – Cronógrafo monopulsor com função de parada de minutos e segundos –
Indicação de reserva de marcha – Indicação de data – Pequenos segundos com função de parada –
Vidro protegido contra o deslocamento causado pela queda na pressão atmosférica – Fundo de vidro
de safira – Limitado a 500 peças.
M OVI M E NTO

Calibre IWC
Frequência
Joias
Reserva de marcha
Corda

59365
28,800 vph / 4 Hz
36
192 horas (8 dias)
Manual

RELÓGIO

Materiais	Caixa em aço inoxidável, mostrador em azul-escuro, ponteiros e apliques
banhados a ródio, Pulseira de couro de bezerro marrom com fecho dobrável
Vidro
Vidro de safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos os lados
Resistência à água
6 bar
Diâmetro
46.2 mm
Altura
14.6 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

O download de imagens do Big Pilot’s Watch
Monopusher Edition “Le Petit Prince” pode ser
feito sem custos em press.iwc.com
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