
O ICÔNICO CALENDÁRIO PERPÉTUO 

RETORNA À LINHA PORTOFINO DA IWC 

SCHAFFHAUSEN

Schaffhausen, 23 de novembro de 2022: A IWC Schaffhausen traz o icônico Calendário Perpétuo de volta à 

coleção Portofino. Estão disponíveis duas versões, uma em ouro 5N de 18 quilates e outra em aço inoxidável – 

marcando o primeiro Portofino com calendário perpétuo em aço inoxidável. Com um diâmetro de caixa de 

apenas 40 milímetros, o Portofino Perpetual Calendar é atualmente o menor relógio com calendário perpétuo 

das coleções  IWC. Ambas as versões são impulsionadas pelo movimento de calibre 82650 fabricado pela IWC, 

que apresenta corda automática Pellaton com componentes de cerâmica e uma reserva de marcha de 60 horas. 

Além da exibição de data, dia da semana e mês, o calendário também apresenta a indicação perpétua das fases 

da lua da IWC, que se desviará apenas um dia da órbita do satélite da Terra em 577,5 anos.

Nenhuma complicação incorpora tanto a abordagem 
de engenharia exclusiva da IWC quanto o calendário 
perpétuo. Desenvolvido na década de 1980 pelo 
ex-relojoeiro-chefe Kurt Klaus e consistindo em 
menos de 100 peças engenhosamente dispostas, o 
calendário se distingue por seu alto nível de autonomia 
e facilidade de uso. O programa mecânico inteligente 
reconhece as diferentes durações dos meses e insere 
automaticamente um dia bissexto no final de fevereiro 
a cada quatro anos. O relógio continuará a funcionar 
sem a necessidade de  intervenções manuais até 2100, 
quando o ano bissexto é omitido devido a uma exceção 
no calendário gregoriano. Além disso, como todos os 
seus indicadores estão perfeitamente sincronizados, o 
calendário pode ser avançado simplesmente usando a 
coroa.

Com o Portofino Perpetual Calendar (Ref. 3444), a 
icônica complicação retorna à linha Portofino. Duas 
versões estão disponíveis. Uma apresenta caixa de 
aço inoxidável com mostrador prateado e ponteiros e 
apliques banhados a ródio (Ref. IW344601) – marcando 
a primeira vez que um modelo Portofino com calendário 
perpétuo é apresentado neste clássico e robusto 
material de caixa. O outro apresenta caixa em ouro 
5N de 18 quilates, mostrador prateado e ponteiros e 

apliques folheados a ouro (Ref. IW344602). O Portofino 
Perpetual Calendar também é a escolha perfeita para 
quem prefere um tamanho um pouco mais compacto e 
ergonômico. Com um diâmetro de caixa de apenas 40 
milímetros, é atualmente o menor calendário perpétuo 
das coleções IWC. Ambas as versões são equipadas 
com pulseira azuis feitas de couro de bezerro suíço 
rastreável. As pulseiras têm acabamento natural e macio 
e um visual contemporâneo e luxuoso.

ALTO NÍVEL DE AUTONOMIA

As informações de calendário são indicadas em três 
submostradores. A data é indicada às 3 horas, o mês 
às 6 horas e o dia da semana às 9 horas. A exibição do 
dia da semana também contém um pequeno indicador 
de ano bissexto: um “L” vermelho sinaliza ano bissexto 
e o calendário inserirá autonomamente o dia 29 de 
fevereiro. Outro destaque deste modelo é a indicação 
perpétua das fases da lua. Integrada no indicador 
de mês, mostra a lua em um fundo de céu noturno 
repleto de estrelas. Graças a um trem de engrenagem 
reducionista calculado com precisão, é tão preciso que 
se desviará apenas um dia da órbita do satélite da Terra 
após 577,5 anos.
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CALIBRE 82650  
DA IWC COM CORDA PELLATON

O calibre 82650 fabricado pela IWC aciona o módulo 
de calendário usando um único impulso noturno de 
comutação. O movimento primorosamente acabado 
pode ser admirado através do fundo de caixa 
transparente de vidro de safira. Possui o sistema de corda 
automática altamente eficiente desenvolvido na década 
de 1950 pelo ex-diretor técnico da IWC, Albert Pellaton. 
Usando os menores movimentos de peso oscilante em 
ambas as direções, acumula de forma confiável uma 
reserva de energia de 60 horas na mola principal. Os 
componentes do sistema de enrolamento automático 

que estão sujeitos a altas tensões, como o came em 
forma de coração e os cliques, são feitos de cerâmica 
de óxido de zircônio quase sem desgaste. Além disso, 
o rotor apresenta o medalhão “Probus Scafusia” em 
ouro maciço, que representa o compromisso inflexível 
da IWC com a excelência técnica, a qualidade e a 
sustentabilidade.

O Portofino Perpetual Calendar já está disponível nas 
boutiques da IWC, parceiros varejistas autorizados 
ou online em IWC.com. Além disso, 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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PORTOFINO PERPETUAL CALENDAR

R E F.   IW 3 4 4 601  /  IW 3 4 4 602

C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Sistema de corda automática Pellaton – Calendário perpétuo com indicação 
de data, dia da semana, mês, ano bissexto e fase da lua perpétua – Ponteiro dos segundos central 
com função de parada – Fundo de caixa transparente de vidro de safira

 

M OV I M E N TO

Calibre   82650
Frequência 28,800 vph/4 Hz
Joias  46
Reserva de marcha  60 horas 
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Ref. IW344601: Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros 
e apliques banhados a ródio, pulseira em couro de bezerro azul

  Ref. IW344602: Caixa em ouro 5N de 18 quilates, mostrador prateado, 
ponteiros e apliques folheados a ouro, pulseira em couro de bezerro azul

Vidro  Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexivo em ambos os lados 
Estanqueidade  5 bar
Diâmetro  40 mm
Altura  12.7 mm
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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 Portofino  
Perpetual Calendar pode ser feito sem  
custos em press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail  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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