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No total são oferecidas quatro variantes do Da Vinci 
 Auto mático 36 (ref. IW458307/IW458308/IW458310/
IW458312): um modelo ornamentado com diamantes em 
ouro vermelho de 18 quilates (ref. IW458310) e três em 
aço inoxidável (ref. IW458307/IW458312), um dos quais 
um relógio também com luneta engastada de diamantes 
(ref. IW458308). O círculo interior sóbrio descentralizado 
no mostrador, a coroa semi redonda , assim como a janela  
da data redonda na posição “6 horas” formam um con-
junto harmonioso. Através dos encaixes da bracelete, as 
extremi dades não se destacam e as braceletes adaptam-
-se perfeita mente a pulsos estreitos. Em conjunto com o 
novo fecho borboleta de três lamelas, asseguram um 
maior conforto de uso. Todos os relógios estão equipados 
com o calibre 35111, resistência à água testada até 3 bar 
e uma reserva de marcha para 42 horas.

D IAMANTE S E B R ACE LE TE DO U R ADA

O modelo mais exclusivo do Da Vinci Automático 36 é a 
referência IW458310 com caixa e bracelete de elos em 
ouro vermelho de 18 quilates, assim como com 54 diaman-
tes de um branco puro na luneta. Os ponteiros dourados 
e as aplicações em ouro harmonizam com o mostrador 
prateado, enquanto o ponteiro dos segundos azul acres-
centa uma nota de cor. 

A variante em aço inoxidável engastada com 54 diamantes 
(ref. IW458308), com a bracelete Santoni cor de framboe-

sa em pele de crocodilo, assegura uma apresentação 
com o estilo certo.  A notável cor está em contraste com 
as indicações pretas no mostrador prateado.

Totalmente em aço inoxidável surge a referência IW458307, 
com bracelete de elos totalmente polida. Os ponteiros e 
aplicações, juntamente com o ponteiro dos segundos azul, 
formam um conjunto de cores harmoniosas no mostrador 
prateado.

E NTR ADA AUTOCO N FIANTE

A referência IW458312, com mostrador azul escuro e a 
bracelete azul escura em pele de crocodilo, é o relógio 
ideal para mulheres autoconfiantes. A discrição da cor 
azul encontra-se com o brilho da caixa em aço inoxidável 
polido  e dos elegantes encaixes da bracelete. A pequena 
indicação da data azul e os ponteiros e aplicações rodina-
dos aliam-se de forma harmoniosa. 

Todas as referências do Da Vinci Automático 36 têm 
 gravadas a “Flor da Vida” no fundo da caixa. Esta figura 
geométrica foi desenhada de forma extensiva por Leonardo  
da Vinci. Esta representa a sua busca incansável por re-
gras matemáticas de beleza e proporção, fazendo assim 
uma ponte para a conceção da coleção de relógios.

O Da Vinci Automático 36 é uma de duas novas referências de base, com as quais a IWC Schaffhausen  

se dirige este ano exclusivamente ao grupoalvo feminino. O relógio de três ponteiros encontrase 

disponível em ouro ou aço inoxidável, com ou sem diamantes e com braceletes Santoni em pele de 

crocodilo coloridas. 

ESTÉTICA E HARMONIA EM  
36 MILÍMETROS

DA VI N CI  AUTO MÁTI CO 3 6
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DOWN LOADS 

Todo o material de imprensa sobre o lançamento  
dos novos Relógios Da Vinci da IWC Schaffhausen 
pode ser obtido gratuitamente em press.iwc.com

PAR A MAI S I N FO R MAÇÕ E S 

IWC Schaffhausen
Clemens von Walzel
Department Manager Public Relations
Tel. +41 (0)52 235 79 29 
E-mail clemens.vonwalzel@iwc.com
Internet www.iwc.com/press

I NTE R N E T E SOCIAL M E D IA

Web 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

IWC SCHAFFHAU S E N

Apostando claramente na tecnologia e no desenvolvimento,  
a manufatura de relógios suíça IWC Schaffhausen fabrica 
desde 1868 cronógrafos de valor constante. A empresa 
tornou-se afamada a nível internacional devido à sua pai-
xão por soluções inovadoras e por espírito de invenção 
técnica. Como uma das marcas líderes a nível mundial no 
segmento de relógios de luxo, a IWC fabrica obras-primas 
da Haute Horlogerie que reúnem engenharia e precisão 
com um desenho exclusivo. Enquanto empresa ecológica 
e socialmente  responsável, a IWC está empenhada na 
produção sustentável, apoia instituições no mundo inteiro 
na sua ação com crianças e jovens e mantém parcerias 
com organizações orientadas para a proteção climática e 
ambiental.
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento de relógio mecânico – Indicação da data – Ponteiro central dos segundos com dispositivo  
de  paragem – Gravação especial no fundo

 
 

M OVI M E NTO

Calibre 35111
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 25
Reserva de marcha 42 h
Corda  automática

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Ref. IW458307: Caixa de aço inoxidável, mostrador prateado, bracelete  
de aço inoxidável, fecho borboleta de aço inoxidável

  Ref. IW458308: Caixa de aço inoxidável com 54 diamantes, mostrador 
prateado, bracelete Santoni cor de framboesa em pele de crocodilo,  
fecho borboleta de aço inoxidável

  Ref. IW458310: Caixa em ouro vermelho de 18 quilates com 54 diamantes, 
mostrador prateado, bracelete em ouro vermelho de 18 quilates,  
fecho borboleta em ouro vermelho de 18 quilates

  Ref. IW458312: Caixa de aço inoxidável, mostrador azul escuro,  
bracelete Santoni azul escura em pele de crocodilo, fecho borboleta  
em aço inoxidável

Vidro  Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 3 bar
Diâmetro 36 mm
Altura 10 mm

DA VINCI AUTOMÁTICO 36

R E F.  IW45 8 307 ·  IW45 8 30 8 ·  IW45 8 3 1 0 ·  IW45 8 3 12
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