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O Da Vinci Calendário Perpétuo Cronógrafo (ref. 
IW392101/IW392103) combina pela primeira vez na história  
da manu fatura de Schaffhausen um cronógrafo da família 
de calibres 89000 com a indicação das fases da lua, do 
calendário perpétuo no mostrador interno na posição  
“12 horas”. Neste sentido, a lua representada e a sombra 
da terra rodam num único disco debaixo de uma abertura 
na parte inferior do mostrador inter no. Junta mente com as 
outras três indicações, esta nova função forma uma uni-
dade harmoniosa no mostrador do relógio de 43  milímetros. 
O Da Vinci Calendário Per pétuo Cronógrafo está disponí-
vel em duas variantes: em ouro vermelho de 18 quilates e 
em aço inoxidável. 

I N S P I R ADO P O R K U RT K L AU S 

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre” – 
consta que Leonardo da Vinci proferiu esta frase ao seu 
mestre. Os engenheiros da IWC mantiveram esta citação 
em mente quando continuaram o desenvolvimento do 
calen dário perpétuo do relojoeiro e inventor da IWC, Kurt 
Klaus. Na conceção do calibre 89630, os mestres relojoei-
ros da IWC consultaram vezes sem conta os antigos de-
senhos para se inspirarem. Mas, existia um grande  desafio. 
O calibre manufaturado 52610, normalmente utilizado para 
o calendário perpétuo, aciona a fase da lua na posição  
“12 horas”. Se se colocasse aí um contador de horas e 

minutos de um cronógrafo, os ponteiros passariam pelo 
meio do disco da lua. Por outro lado, o calibre de cronó-
grafo 89360 não previa um espaço para uma fase da  
lua. Portanto, os engenheiros conceberam um novo movi-
mento,  o calibre manufaturado 89630. Este combina o 
contador duplo do cronógrafo com o sistema das fases da 
lua e representa ambos no mostrador interno. 
 

R E LÓG IO M O D E R N O N U M  
D E S I G N EQ U I L I B R ADO 

O design do Da Vinci Calendário Perpétuo Cronógrafo, 
com um diâmetro da caixa de 43 milímetros e uma altura 
da caixa de 15,5 milímetros é marcante, mas equilibrado. 
A coroa e os dois botões são cilíndricos e já não tão re-
dondos como no Da Vinci Calendário Perpétuo de 1985. 
Juntamente com as extremidades volumosas dos en-
caixes de bracelete articulados resulta numa impressão 
geral harmoniosa. O mostrador permanece claramente 
percetível apesar das inúmeras indicações. Um dos moti-
vos para tal foi o facto de os designers terem optado  
por azul escuro como cor para o totalizador das fases 
da lua do cronógrafo na posição “12 horas”. Desta forma 
destaca-se claramente do mostrador e dos restantes três 
mostradores internos, que na variante em ouro vermelho 
(ref. IW392101) foram mantidos em prateado e no modelo  
em aço inoxidável (ref. IW392103) em cor de ardósia.

O Da Vinci Calendário Perpétuo Cronógrafo é o primeiro relógio a combinar os contadores de horas 

e minutos com a fase da lua num único mostrador interno, o que exigiu o novo desenvolvimento do 

calibre  manufaturado 89630. Um disco prateado ou dourado assume a total representação da lua 

cheia, sendo que, conforme a rotação da parte redonda, azul escura do disco – portanto a sombra 

da terra – a lua se apresenta em fase crescente ou decrescente. Partículas de ouro branco no fundo 

azul escuro conferem ao mostrador interno o aspeto de um céu cheio de estrelas. 

LUA E CRONÓGRAFO  
ENCONTRAM-SE

DA VI N CI  C ALE N DÁR IO P E R P É TU O CRO N ÓG R AFO
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No modelo em ouro vermelho, a caixa, os encaixes da bra-
celete, a coroa e os botões são em ouro vermelho maciço 
de 18 quilates. Mesmo a bracelete Santoni castanha es-
cura em pele de crocodilo é mantida firmemente no pulso 
através de um fecho de engate dourado. Na variante em 
aço inoxidável com bracelete preta em pele de crocodilo, 
são os contadores cor de ardósia equipados com facetas 
rodinadas que enfatizam novamente o circulo como um 
importante elemento estratégico. Um olhar através do 
 fundo transparente com vidro safira revela um design de 
movimento exigente com parafusos azulados, massa osci-
lante em ouro vermelho, assim como diversas notas de-
corativas nas pontes. Clara mente visível é o calibre manu-
faturado do cronógrafo 89630 com reserva  de marcha 
para 68 horas. Ele obtém a sua força através da corda 
automática IWC de duplo trinquete.

SO LU Ç ÃO E LEGANTE PAR A  
I N D I C AÇ ÃO DO CRO N ÓG R AFO 

Também nos cronógrafos os designers não pouparam 
 esforços: o contador de horas e minutos é resumido no 
mostrador interno na posição “12 horas”, o que permite 
ler o tempo parado como uma segunda hora – uma solu-
ção consideravelmente mais elegante do que a medição 
do tempo de adição em dois totalizadores separados. Os 
 segundos são medidos com precisão até ao oitavo de 
segundo com o auxílio do ponteiro central azul do cronó-
grafo. O cronógrafo dispõe de dois botões para as funções 
iniciar, parar e reiniciar, assim como a reposição direta do 
ponteiro (flyback). O movimento de relógio foi concebido 
de forma que a função de paragem pode continuar em 
funcionamento permanente sem afetar percetivelmente a 
marcha para 68 horas. 

CO M P LI C AÇ ÃO P R ECI SA 

O calendário perpétuo funciona com a máxima precisão: 
em 577,5 anos a indicação desvia-se apenas um único dia 
do período de rotação efetivo da lua. Nos três mostra dores 
internos da mesma cor na posição “3”, “6” e das “9 horas”, 
o calendário perpétuo indica no sentido dos ponteiros do 
relógio a data, o mês e ainda o dia da semana;  a indicação 
do ano com quatro dígitos apresenta-se numa pequena 
janela no canto inferior esquerdo do mostrador. Programa-
do mecanicamente, o calendário considera as durações 
divergentes dos meses e até mesmo os anos bissextos. 

No entanto, a cada cem anos (2100, 2200, etc.) deixa de 
se realizar um ano bissexto. Neste caso, o relojoeiro tem 
que avançar o calendário manualmente no dia 1 de março. 
No ano 2300 será necessário trocar a atual corrediça dos 
séculos com os algarismos “20”, “21” e “22” por uma nova 
para os anos 2300 até 2599.

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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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 – Calendário perpétuo com indicação da data, dos dias da semana, 
mês, indicação do ano com quatro dígitos e indicação perpétua das fases da lua – Função de paragem  
das horas, minutos e segundos – Contador das horas e dos minutos, combinado num contador  
na posição 12 horas – Função de flyback – Pequeno ponteiro dos segundos com dispositivo de 
 paragem – Volante sem raquete Glucydur®* com parafusos para acerto de precisão no arco do 
 volante – Massa oscilante em ouro vermelho de 18 quilates – Fundo transparente com vidro safira

 
 

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado 89630
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 51
Reserva de marcha 68 h
Corda  automática

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Ref. IW392101: Caixa em ouro vermelho de 18 quilates, mostrador 
prateado, bracelete Santoni castanha escura em pele de crocodilo,  
fecho de engate em ouro vermelho de 18 quilates

  Ref. IW392103: Caixa de aço inoxidável, mostrador cor de ardósia, 
bracelete Santoni preta em pele de crocodilo, fecho de engate de  
aço inoxidável

Vidro Safira, borda arqueada, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 3 bar
Diâmetro 43 mm
Altura 15,5 mm

DA VINCI CALENDÁRIO  
PERPÉTUO CRONÓGRAFO

R E F.  IW 3921 01  ·  IW 3921 03

* A IWC Schaffhausen não é a proprietária da marca registada Glucydur®.
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