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O Da Vinci Cronógrafo Edição “Laureus Sport for Good 
Foundation” (ref. IW393402), com mostrador azul, tem um 
diâmetro de 42 milímetros. Os recém desenvolvidos en-
caixes da bracelete  articulados com extremidades curvas 
asseguram que a bracelete Santoni preta em pele de cro-
codilo  assente perfeitamente no pulso. O cronógrafo de 
aço inoxidável mostra  os minutos e horas cronometrados 
num mostrador  interno, de forma que os tempos crono-
metrados possam ser lidos tal como num relógio  analógico. 
Como é habitual o relógio tem um ponteiro central para 
mostrar os segundos. 

O calibre de cronógrafo 89361 da IWC com reserva de 
marcha para 68 horas obtém a sua força através da corda 
IWC de duplo trinquete automática, que transmite energia 
para a roda de trinquete através de quatro trinquetes. O 
relógio, resistente à água 3 bar, dispõe ainda de uma 
 função de flyback, através da qual, premindo os botões, 
podem ser acionadas simultaneamente as três funções, 
parar, reiniciar e iniciar. 

R E LÓG IOS PAR A U MA B OA C AU SA

Desde 2006 a IWC Schaffhausen lança todos os anos uma 
edição especial exclusiva da Laureus Sport for Good 
Foundation. Uma parte da receita das vendas reverte 
direta mente para a fundação Laureus, sendo aplicada nos 
seus projetos. Tal como as suas antecessoras, a décima 
primeira edição especial da IWC é um símbolo de espe-

rança para crianças e jovens socialmente desfavorecidos, 
devido a deficiências físicas ou mentais ou devido a  
condições familiares difíceis. 

“Queremos proporcionar a crianças e jovens em todo o 
mundo um ótimo início de uma vida autónoma”, afirma 
Georges Kern, CEO da IWC Schaffhausen. “O desporto 
pode ser uma contribuição importante. Em muitos casos 
pessoas com incapacidade intelectual são frequentemente  
excluídas e negligenciadas pela sociedade. Nos projetos 
desportivos da Laureus são respeitados e reconhecidos 
e aprendem a ultrapassar obstáculos. Tenho orgulho em 
podermos contribuir para isso.” 

FU N DO DO R E LÓG IO CO M G R AV U R A  
D E M E N I N O SO R R I D E NTE 

Uma característica das edições especiais Laureus é a gra-
vura no fundo da caixa. Tradicionalmente, a IWC Schaff-
hausen organiza um concurso infantil de desenho anual 
no âmbito de todos os projetos da Laureus Sport for Good 
Foundation. Desta vez realizou-se sob o lema “Time Well 
Spent”, a escolha do júri recaiu sobre o desenho de Hou 
Ye de doze anos de Xangai. Apesar da sua deficiência 
mental e das suas capacidades motoras limitadas, Hou Ye 
participa com grande paixão nos Special Olympics East 
Asia. No desenho vencedor está retratado ele próprio a 
sorrir de felicidade a alcançar o seu melhor tempo pessoal 
a esquiar.

O Da Vinci Cronógrafo Edição “Laureus Sport for Good Foundation” é um dos destaques da atual 

coleção Da Vinci. Todos os anos a IWC Schaffhausen apresenta uma edição especial limitada, em 

que uma parte das receitas das vendas reverte a favor de crianças e jovens desfavorecidos. No 

fundo  do relógio está gravado o desenho de um menino chinês, com o qual ele ganhou o concurso 

infantil de desenho que se realiza todos os anos a nível mundial.

UM PEQUENO MENINO COM  
UM GRANDE SONHO

DA VI N CI  CRO N ÓG R AFO E D I Ç ÃO “ L AU R E U S S P O RT FO R G OO D FO U N DATIO N ”
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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 cronógrafo mecânico – Corda automática – Calibre manufaturado 89361 (família de 
calibres 89000) – Indicação da data – 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

 
 

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado 89361
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 38
Reserva de marcha 68 h
Corda  automática

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Caixa de aço inoxidável, mostrador azul, bracelete Santoni preta em  
pele de crocodilo, fecho de engate em aço inoxidável

Vidro Safira, borda arqueada, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 3 bar
Diâmetro 42 mm
Altura 14,5 mm

DA VINCI CRONÓGRAFO  
EDIÇÃO “LAUREUS SPORT FOR 

GOOD FOUNDATION”

R E F.  IW393 402

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