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O Da Vinci Automático (ref. IW356601/IW356602), um 
clássico e sóbrio relógio de 3 ponteiros com um diâmetro 
de caixa de 40 milímetros vai apelar de igual forma a se-
nhoras e homens. Graças às extremidades articuladas o 
relógio adapta-se otimamente a pulsos mais estreitos e 
por isso é extremamente atrativo para senhoras. A segurar 
firmemente no lugar a referência IW356601 está um fecho 
de fivela enquanto na referência IW356602 está o novo 
fecho borboleta. Os marcantes algarismos árabes e os pon-
teiros em forma de lança são realçados através do design 
claro do mostrador com data na posição “6 horas”. A 
 coroa incorpora de forma discreta as curvaturas da caixa 
e integra-se assim de forma harmoniosa na imagem  global. 
Ambos os modelos são resistentes à água 3 bar e são 
acionados pelo comprovado calibre 35111 com corda 
auto mática e uma reserva de marcha de 42 horas.

A referência IW356602 dispõe de uma caixa de aço inoxi-
dável, um mostrador cor de ardósia, assim como ponteiros 
e aplicações rodinados. O relógio apresenta-se com uma 
bracelete de aço inoxidável polido. Em contraste ao mo-
delo em aço inoxidável, a referência IW356601 apresenta-
-se com um mostrador prateado e com ponteiros das 
horas e dos minutos e appliqués dourados. O contraste de 
cor é conseguido através do ponteiro dos segundos azul. 
A elegante imagem é complementada através da  bracelete 
Santoni preta em pele de crocodilo, tingida manualmente.

H O M E NAG E M AO DA V I N CI  S L  
AUTO MÁTI CO

Com a sua caixa de aço inoxidável, os encaixes da brace-
lete articulados e a luneta de moldura dupla interrompida 
por uma junta, o novo Da Vinci Automático é uma home-
nagem de interpretação moderna ao Da Vinci SL Automático  
(ref. 3528) do final dos anos 1990. A Collection SL foi  criada 
em 1976. Como foram produzidas apenas algumas unida-
des deste relógio, os modelos da Collection SL são até 
hoje peças de coleção procuradas.

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.

Com a sua caixa redonda e os encaixes da bracelete marcantes, o Da Vinci Automático dá continui

dade ao icónico design dos relógios Da Vinci nos anos 1980. O elegante relógio foi criado tanto para 

senhoras como para homens e está disponível com um mostrador cor de ardósia e uma bracelete 

de aço inoxidável ou com um mostrador prateado e uma bracelete preta em pele de crocodilo.

REDUÇÃO NA SUA FORMA  
MAIS BRILHANTE

DA VI N CI  AUTO MÁTI CO
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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
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento de relógio mecânico – Corda automática – Indicação da data – Ponteiro central dos 
 segundos com dispositivo de paragem

 
 

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. IW356601: Caixa de aço inoxidável, mostrador prateado, bracelete 
Santoni preta em pele de crocodilo, fecho de fivela em aço inoxidável

  Ref. IW356602: Caixa de aço inoxidável, mostrador cor de ardósia, 
bracelete de aço inoxidável, fecho borboleta de aço inoxidável

Vidro  Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 3 bar
Diâmetro 40 mm
Altura 10 mm

DA VINCI AUTOMÁTICO

R E F.  IW 35 6 601  ·  IW35 6 602
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