
IWC SCHAFFHAUSEN LANÇA A NOVA 

COLEÇÃO PORTOFINO AUTOMATIC 37 

COM CALIBRES IN-HOUSE DA FAMÍLIA 

32000 E FUNDO DE VIDRO DE SAFIRA

Schaffhausen, 8 de setembro de 2022: Como parte de uma abrangente atualização em sua linha Portofino, a 

IWC Schaffhausen apresenta uma coleção aprimorada de modelos Portofino com um diâmetro de caixa de 

37 milímetros. Todos eles apresentam movimentos da família de calibres 32000 fabricados pela IWC com 

uma reserva de marcha de cinco dias. O Portofino Automatic Moon Phase 37 está disponível em três versões, 

enquanto o clássico Portofino Automatic 37 ganhou seis novas opções. Pioneira no setor de relógios de luxo, 

a IWC apresenta pulseiras feitas de couro suíço de bezerro totalmente rastreável. Cada pulseira vem com um 

código único que pode ser usado para rastrear a origem do material na internet. Outras referências na 

coleção apresentam uma pulseira de metal de 5 elos de alta qualidade recém-desenvolvida. 

O Portofino é um relógio refinado, notável pela pureza e 
vivacidade de suas linhas. Graças ao seu design clássico 
e atemporal, é excepcionalmente versátil e combina 
facilmente com um look casual ou elegante. Desde 
2014, o Portofino Automatic 37 tornou-se um marco no 
portfólio de relógios femininos da IWC. A nova coleção 
foi aprimorada tecnicamente e atualizada em vários 
detalhes.

F U N D O D E V I D R O D E S A F I R A  

E  C A L I B R E 320 0 0 DA I WC 

Toda a coleção Portofino Automatic 37 está equipada 
agora com movimentos da família de calibres 32000, 
fabricados pela IWC, com sistema de corda de 
lingueta automática e reserva de marcha de 5 dias.  
Os movimentos foram elaborados com parafusos 
azulados e rotores banhados a ouro e podem ser 
admirados através dos fundos de caixa de vidro de 
safira.

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

E  CO N F I G U R AÇ ÃO M E L H O R A DA 

Para os modelos com aros cravejados de diamantes, o 
formato da caixa foi otimizado para acomodar pedras 
maiores de 1,7 milímetros. O mostrador e a caixa dessas 
referências são decorados com 72 diamantes, totalizando 
1,12 quilates. Além disso, devido a uma configuração 
aprimorada, os diamantes refletem melhor a luz e têm 
uma presença mais visível e um brilho adicional. A IWC 
também aplicou um novo tipo de acabamento do tipo 
sunray aos mostradores prateados, dando-lhes uma 
aparência mais suave e ainda mais refinada.

N OVA S P U L S E I R A S D E CO U R O  

D E B E Z E R R O R A S T R E ÁV E L  

O U D E AÇO I N OX I DÁV E L 

A IWC dá grande ênfase à transparência e quer ajudar 
a garantir que as origens dos materiais possam ser 
rastreadas em toda a sua cadeia de suprimentos.  
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A primeira no setor relojoeiro de luxo, a empresa agora 
oferece pulseiras suíço feitas de couro de bezerro 
totalmente rastreável com fechos dobráveis de borboleta. 
Estas pulseiras têm um acabamento natural e suave, 
apresentando um visual contemporâneo e luxuoso. Cada 
pulseira vem com um código único, que pode ser inserido 
no aplicativo da IWC para saber mais sobre a origem do 
couro utilizado. Outras referências na coleção apresentam 
uma pulseira de aço inoxidável de 5 elos de alta qualidade 
recém-desenvolvida, com superfícies polidas e acabamento 
acetinado. Esta pulseira sofisticada e com um design 
moderno é muito confortável de usar. Todos os modelos 
possuem um sistema de troca rápida, possibilitando alterar 
a pulseira ou o bracelete usando apenas uma pequena 
ferramenta que vem em cada relógio.

Para o Portofino Automatic Moon Phase 37, a IWC 
integrou pela primeira vez um módulo de fases da 
lua em um movimento da família de calibres 32000, 
fabricado pela IWC. Graças a um trem de rodas de 
redução especial, o mostrador funciona com tanta 
precisão que só se desvia da órbita real do satélite da 
Terra em um dia após 122 anos. O disco das fases da 
lua, localizado às 12 horas no mostrador, é feito de 
ouro maciço e estampado com um céu noturno azul. 
O mostrador pode ser ajustado facilmente através da 
coroa em intervalos diários.

Ref. IW659602: 
Caixa em ouro 5N de 18 quilates com 60 diamantes, 
mostrador prateado com 12 diamantes, ponteiros e 
appliqués banhados a ouro, bracelete em couro de 
bezerro taupe com sistema de troca rápida 

Ref. IW659601: 
SCaixa de aço inoxidável com 60 diamantes, mostrador 
prateado com 12 diamantes, ponteiros e appliqués 
banhados a ródio, pulseira de couro de bezerro azul 
com sistema de troca rápida 

Ref. IW459601: 
Caixa de aço inoxidável, mostrador prateado com  
12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ouro, 
pulseira de couro de bezerro azul com sistema de  
troca rápida

Graças ao seu diâmetro de caixa reduzido de 37 
milímetros, o Portofino Automatic 37 é muito confortável 
de usar e se tornou um item básico no portfólio de relógios 
femininos da IWC. Os novos modelos apresentam o 
calibre 32111 fabricado pela IWC, além de novas cores, 
pulseiras feitas de couro suíço de bezerro totalmente 
rastreável ou o recém-desenvolvido bracelete de metal 
de 5 elos.

Ref. IW658603: 
Caixa em ouro 5N de 18 quilates com 60 diamantes, 
mostrador prateado com 12 diamantes, ponteiros e 
appliqués banhados a ouro, pulseira em couro de 
bezerro preta com sistema de troca rápida 
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Ref. IW458606: 
Caixa em ouro 5N de 18 quilates, mostrador prateado 
com 12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a 
ouro, pulseira em couro de bezerro bege com sistema 
de troca rápida 

Ref. IW658601: 
Caixa de aço inoxidável com 60 diamantes, mostrador 
prateado com 12 diamantes, ponteiros e appliqués 
banhados a ródio, pulseira de couro de bezerro azul 
com sistema de troca rápida 

Ref. IW658602: 
Caixa de aço inoxidável com 60 diamantes, mostrador 
azul com 12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados 
a ródio, pulseira de couro de bezerro azul com sistema 
de troca rápida

Ref. IW458602: 
Caixa em aço inoxidável, mostrador verde com  
12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ródio, 
pulseira em aço inoxidável com sistema de troca rápida 

Ref. IW458603: 
Caixa em aço inoxidável, mostrador cor de ardósia com 
12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ródio, 
pulseira em couro de bezerro taupe com sistema de 
troca rápida 

Ref. IW458601: 
Caixa de aço inoxidável, mostrador prateado com  
12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ouro, 
pulseira de couro de bezerro bege com sistema de troca 
rápida

Os novos modelos Portofino Automatic Moon Phase 37 
e Portofino Automatic 37 estão disponíveis a partir da 
primavera de 2022 nas boutiques IWC, revendedores 
autorizados ou online em IWC.com. 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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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Ponteiro dos segundos central com função de parada – Sistema de troca 
rápida da pulseira 

 

M OV I M E N TO

Calibre 32800
Frequência  28,800 vph/4 Hz
Joias  21
Reserva de marcha  120 horas (5 dias)
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Ref. IW659602: Caixa em ouro 5N de 18 quilates com 60 diamantes, mostrador 
prateado com 12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados  
a ouro, bracelete em couro de bezerro taupe

  Ref. IW659601: Caixa de aço inoxidável com 60 diamantes, mostrador prateado 
com 12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ródio, pulseira de couro de 
bezerro azul

  Ref. IW459601: Caixa de aço inoxidável, mostrador prateado com  
12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ouro, pulseira de couro  
de bezerro azul

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos os lados
Estanqueidade  5 bar
Diâmetro  37.1 mm
Altura  11.3 mm

PORTOFINO AUTOMATIC MOON PHASE 37

R E F.  I W659 6 02 /  I W659 6 01  /  I W459 6 01
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Mechanical movement – Central hacking seconds – Quick-change system for easy change of the strap

 

M OV I M E N TO

Calibre 32111
Frequência  28,800 vph/4 Hz
Joias  21
Reserva de marcha  120 horas (5 dias)
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Ref. IW658603: Caixa em ouro 5N de 18 quilates com 60 diamantes,  
mostrador prateado com 12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ouro, 
pulseira em couro de bezerro preta 

  Ref. IW458606: Caixa em ouro 5N de 18 quilates, mostrador prateado  
com 12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ouro, pulseira em couro  
de bezerro bege com sistema de troca rápida 

  Ref. IW658601: Caixa de aço inoxidável com 60 diamantes, mostrador prateado 
com 12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ródio, pulseira de couro  
de bezerro azul

  Ref. IW658602: Caixa de aço inoxidável com 60 diamantes, mostrador azul  
com 12 diamantes, ponteiros e appliqués banhados a ródio, pulseira de couro  
de bezerro azul

  Ref. IW458602: Caixa em aço inoxidável, mostrador verde com 12 diamantes, 
ponteiros e appliqués banhados a ródio, pulseira em aço inoxidável

  Ref. IW458603: Caixa em aço inoxidável, mostrador cor de ardósia com 12 diamantes, 
ponteiros e appliqués banhados a ródio, pulseira em couro de bezerro taupe

  Ref. IW458601: Caixa de aço inoxidável, mostrador prateado com 12 diamantes, 
ponteiros e appliqués banhados a ouro, pulseira de couro de bezerro bege

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos os lados
Estanqueidade  5 bar
Diâmetro  37 mm
Altura  9.4 mm

PORTOFINO AUTOMATIC 37

REF. IW658603 / IW458606 / IW658601 / IW658602 / IW458602 / IW458603 / IW458601
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I WC S C H A F F H AU S E N

A IWC Schaffhausen é uma fabricante suíça líder de 
relógios de luxo com sede em Schaffhausen, na parte 
nordeste da Suíça. Com coleções como Portugieser e 
Pilot’s Watches, a marca abrange todo o espectro de 
relógios, desde modelos elegantes até esportivos. 
Fundada em 1868 pelo relojoeiro e engenheiro americano 
Florentine Ariosto Jones, a IWC é famosa por sua 
abordagem única de engenharia relojoeira, combinando 
o melhor do artesanato e da criatividade humana com 
tecnologia e processos de ponta. 

Ao longo de seus mais de 150 anos de história, a IWC 
Schaffhausen desenvolveu uma reputação de criar 
complicações funcionais, especialmente cronógrafos e 
calendários que são engenhosos, robustos e fáceis de 
usar. Pioneira no uso de titânio e cerâmica, a IWC é, 
atualmente, especializada em caixas de relógios 
fabricadas com materiais avançados, como cerâmicas 
coloridas, alumineto de titânio e Ceratanium®. 

Líder em relojoaria de luxo sustentável, a IWC obtém 
materiais com responsabilidade e toma medidas para 
minimizar seu impacto no meio ambiente. Com os pilares 
da transparência, circularidade e responsabilidade, a 
marca fabrica relógios construídos para durar gerações e 
melhora continuamente cada parte dos processos de 
produção, distribuição e serviços de manutenção dos 
seus produtos da maneira mais sustentável possível.  
A IWC também faz parceria com organizações que 
trabalham globalmente para apoiar crianças e jovens.

D OWN LOADS

O download de imagens do novo Portofino 
Automatic Moon Phase 37 e o Portofino 
Automatic 37 pode ser feito 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
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