
IWC AMPLIA A COLEÇÃO TOP GUN  
COM NOVOS MODELOS EM 

CERATANIUM® E CERÂMICA PRETA

Schaffhausen, 30 de março de 2022 – Com a inauguração da exposição Watches and Wonders, em Genebra, a IWC 

Schaffhausen lança dois novos modelos TOP GUN em sua coleção Pilot’s Watches. O Pilot’s Watch Chronograph 41 

TOP GUN Ceratanium® é o primeiro cronógrafo de 41 milímetros da coleção totalmente em Ceratanium®. Esse 

material inovador é tão leve e robusto quanto o titânio, mas também duro e resistente a riscos como a cerâmica.  

O Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN em cerâmica de óxido de zircônio preto é o primeiro TOP GUN Big Pilot em uma 

caixa de 43 milímetros. Os lançamentos exibem movimentos de calibre 69000 e 82000 fabricados pela IWC. 

2022 é o ano da TOP GUN, da IWC. Além de lançar as 
novas edições “Lake Tahoe” e “Woodland” em cerâmica 
branca e verde, a IWC agora completa a coleção 
TOP GUN com dois novos modelos em Ceratanium® e 
em cerâmica preta. Os relógios refletem o design técnico 
e orientado para performance que tem sido a marca 
registrada da TOP GUN desde que a IWC lançou o Pilot’s 
Watch Double Chronograph TOP GUN, em 2007. 

O Ceratanium® teve a sua estreia na coleção IWC 
Pilot’s Watches em 2019, com o Pilot’s Watch Double 
Chronograph TOP GUN Ceratanium®. Agora, esse 
material inovador retorna à coleção TOP GUN com o 
Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium® 
(Ref. IW388106), o primeiro cronógrafo de 41 milímetros 
da coleção com caixa, botões e coroa em Ceratanium®. 
Além de oferecer as excelentes propriedades do material 
como peso reduzido e alta resistência a arranhões, o 
Ceratanium® tem como característica mais marcante a 
sua cor preta fosca – que a IWC e a Pantone intitularam, 
juntas, de ”IWC Ceratanium®. A tonalidade escura e 
levemente metálica resulta de um processo de fabricação 
único: desenvolve-se na superfície do material quando 
os componentes da caixa são queimados em altas 
temperaturas em um forno. A impressão branca suave 
e a luminescência no mostrador preto e nos ponteiros 
pretos destacam o design totalmente escurecido e sutil. 
O movimento de cronógrafo de calibre 69385 fabricado 
pela IWC é visível através do fundo da caixa de vidro de 
safira escurecido. O relógio acompanha uma pulseira em 
têxtil preta.

O Big Pilot’s Watch em cerâmica preta é um item básico 
na linha TOP GUN da IWC desde 2012. Hoje, pela 
primeira vez, esse clássico está disponível em uma caixa 
ergonômica de 43 milímetros. O Big Pilot’s Watch 43 
TOP  GUN (Ref. IW329801) apresenta uma caixa em 
cerâmica de óxido de zircônio preto, fundo de caixa 
em titânio, mostrador e ponteiros em preto. A cerâmica 
engenhosa usada na caixa está entre as substâncias 
mais duras do mundo e oferece proteção máxima contra 
arranhões. A IWC e a Pantone nomearam esse tom da 
cerâmica preta “IWC Jet Black”. O relógio é alimentado 
pelo movimento de calibre 82100 fabricado pela IWC.  
O sistema Pellaton foi equipado com componentes feitos 
de cerâmica praticamente livre de desgaste e pode 
acumular uma reserva de marcha de 60 horas. O EasX-
CHANGE® integrado permite que a pulseira em têxtil 
verde seja substituída sem esforço. Uma caixa interna 
de ferro-macio protege o movimento dos efeitos dos 
campos magnéticos, enquanto o vidro frontal permanece 
no lugar com segurança mesmo se houver uma queda 
repentina na pressão do ar.

O Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium® e 
o Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN estarão disponíveis nas 
boutiques IWC, parceiros de varejo autorizados ou online, 
em IWC.com. Os relógios são elegíveis para registro no 
programa de cuidados My IWC, beneficiando-se de uma 
extensão de 6 anos para a Garantia Limitada Internacional 
padrão de 2 anos.
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PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41  
TOP GUN CERATANIUM®

R E F.  IW 3 8 81 0 6

C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Função cronógrafo para horas, minutos e segundos – Indicação de data e dia – 
Pequenos segundos com função de parada – Coroa rosqueada – Vidro protegido contra deslocamento 
por queda na pressão do ar – Fundo de caixa transparente com vidro de safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC 69385
Frequência  28,800 vph / 4 Hz
Joias  33
Reserva de marcha  46 h
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa, coroa e botões em Ceratanium®, mostrador preto, ponteiros 
pretos, pulseira preta em têxtil com fecho em Ceratanium®

Vidro Safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos os lados
Estanqueidade  10 bar
Diâmetro  41.1 mm
Altura  14.5 mm
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BIG PILOT’S WATCH 43 TOP GUN

R E F.  IW 32 9 8 01

C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Corda Pellaton – Indicação de data e dia – Ponteiro dos segundos central com função 
de parada – Coroa rosqueada – Vidro protegido contra deslocamento por queda na pressão do ar – Caixa de 
ferro-macio para proteção contra campos magnéticos

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC 82100
Frequência  28,800 vph / 4 Hz
Joias  22
Reserva de marcha  60 h
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa em cerâmica, coroa em titânio, mostrador preto, ponteiros pretos, 
pulseira verde em têxtil com fecho dobrável

Vidro Safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos os lados
Estanqueidade  10 bar
Diâmetro  43.8 mm
Altura  13.9 mm
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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

O download de imagens do Pilot’s Watch 
Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium® e do 
Big Pilot’s Watch 43 TOP GUN podem ser feitas 
sem custos 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

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun
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