
IWC SCHAFFHAUSEN APRESENTA  

NOVO RELÓGIO COM CALENDÁRIO:  

O PORTOFINO COMPLETE CALENDAR

Schaffhausen, 9 de fevereiro de 2023: A IWC Schaffhausen apresenta o Portofino Complete Calendar. Em ouro 5N 

de 18 quilates ou aço inoxidável, este é o primeiro relógio a apresentar o novo módulo de calendário completo 

desenvolvido pela IWC. Juntando os calendários perpétuo e anual, o calendário completo destaca a experiência 

única da fabricante suíça de relógios de luxo em projetar complicações de calendário robustas e funcionais.  

O calendário completo mostra a data, o dia da semana, o mês e a fase da lua em dois submostradores, e só precisa 

ser ajustado manualmente no final dos meses com menos de 31 dias. Além disso, a IWC lança o Portofino Automatic 

Pointer Date, o primeiro modelo Portofino com indicação de data saltante em um subcontador às 6 horas.

Depois de levar o icônico calendário perpétuo de volta à 
linha Portofino, a IWC Schaffhausen apresenta três novos 
modelos com calendário e complicações de data. Ao 
destacar o extenso know-how e a experiência da fabricante 
suíça de relógios de luxo na engenharia de complicações 
funcionais e robustas, essas referências também refletem 
o código de design casual e elegante que distingue a linha 
Portofino desde a sua criação, em 1984.

Apresentado em uma caixa de 41 milímetros em ouro 5N 
de 18 quilates ou em aço inoxidável, o Portofino Complete 
Calendar (Ref. 3590) é o primeiro relógio da IWC a receber 
o recém-desenvolvido módulo de calendário completo.  
O submostrador às 12 horas exibe o dia da semana e a fase 
da lua, enquanto a data e o mês são exibidos às 6 horas.  
O módulo de calendário consiste em 69 partes individuais. 
Cada visor é acionado por um trem de engrenagens 
distinto e pode ser ajustado independentemente dos outros 
por meio da coroa ou usando os dois botões corretores 
integrados na lateral da caixa. O calendário só precisa ser 
ajustado nos meses com menos de 31 dias. No último dia 
do mês, a data deve ser ajustada manualmente na posição 
31 por meio da coroa. Todas as indicações, incluindo 
a exibição de fases da lua de alta precisão, avançarão 
automaticamente um dia por volta da meia-noite. O módulo 
de calendário tem como base o calibre 32150, fabricado 
pela IWC. Altamente preciso e confiável, este movimento 
automático apresenta sistema de enrolamento de lingueta e 
uma reserva de marcha de 72 horas.

Uma versão (Ref. IW359002) apresenta caixa em ouro 
5N de 18 quilates, mostrador prateado, ponteiros 
folheados a ouro, apliques em ouro maciço e pulseira 
em couro de bezerro na cor taupe. O segundo modelo 
(Ref. IW359001) leva uma caixa em aço inoxidável, 
mostrador prateado, ponteiros e aplicações douradas e 
pulseira em couro de bezerro azul. Ambas as referências 
são equipadas com pulseiras de couro de bezerro suíço 
rastreável, com acabamento natural e macio, além do 
visual contemporâneo e luxuoso.

O Portofino Automatic Pointer Date (Ref. IW359201) 
apresenta um ponteiro de indicação de data em um 
subcontador às 6 horas. No mostrador analógico, um 
pequeno ponteiro aponta para a data atual. Todas as 
noites, por volta da meia-noite, o ponteiro salta para a 
nova data. Este clássico e elegante Portofino apresenta 
uma caixa de aço inoxidável de 39 milímetros, um 
mostrador prateado e ponteiros e apliques folheados a 
ouro. Possui, ainda, uma pulseira de couro de bezerro 
marrom com sistema de troca rápida.

O Portofino Complete Calendar estará disponível em abril 
de 2023, enquanto o Portofino Automatic Pointer Date 
poderá ser adquirido a partir de fevereiro de 2023  nas 
boutiques IWC, parceiros varejistas autorizados ou online 
em IWC.com. Além disso, 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 COMPLETE CALENDAR

R E F.  IW 359 0 01  /  IW 359 0 02

C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Calendário completo com indicação de data, dia da semana, mês e fase da lua – 
Ponteiro dos segundos central com função de parada – Fundo de caixa transparente com vidro de safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  32150
Frequência 28,800 vph/4 Hz
Joias  21
Reserva de marcha  72 horas 
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Ref. IW359001: Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros 
e apliques banhados a ouro e pulseira em couro de bezerro azul

  Ref. IW359002: Caixa em ouro 5N de 18 quilates, mostrador prateado, 
ponteiros folheados a ouro, apliques em ouro maciço e pulseira em 
couro de bezerro na cor taupe

Vidro  Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexivo em ambos os lados 
Estanqueidade  5 bar
Diâmetro  41 mm
Altura  11.8 mm
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PORTOFINO AUTOMATIC POINTER DATE

R E F.   IW 359201

C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Ponteiro dos segundos central com função de parada – Ponteiro de indicação  
de data – Pulseira com sistema de troca rápida

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  32160
Frequência 28,800 vph/4 Hz
Joias  25
Reserva de marcha  50 horas 
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros e apliques 
folheados a ouro e pulseira em couro de bezerro marrom

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexivo em ambos os lados 
Estanqueidade  5 bar
Diâmetro  39 mm
Altura  10.8 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 Complete 
Calendar e do Portofino Automatic Pointer Date 
podem ser feitas gratuitamente em press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

IWC Schaffhausen
Departamento de Relações Públicas
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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