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O primeiro Ingenieur (ref. 666) era um singelo relógio de 
três ponteiros, que estabeleceu novos critérios com o seu 
design minimalista. O modelo foi novamente aprimorado 
pela IWC a partir de 1967, com a referência 866: “A nova 
coleção inspira-se fortemente nesses primeiros modelos 
da linha Ingenieur, trazendo a família de relógios de volta 
às suas raízes. Um sinal disso, além da caixa redonda, é 
o mostrador com ponteiros marcantes e índices com 
 elementos luminosos”, explica Christoph Grainger-Herr, 
CEO da IWC Schaffhausen. A família de relógios Ingenieur 
obtém  um notável visual vintage, com um look geral mais 
leve e elegante. Com três modelos automáticos, quatro 
cronógrafos manufaturados e uma edição limitada com 
calendário  perpétuo, a nova coleção abrange uma vasta 
gama de produtos.

O Ingenieur Automático (ref. IW357001/IW357002/
IW357003) é um singelo relógio de três ponteiros com 
 janela da data na posição “3 horas” e um diâmetro de  
40 milímetros. Estão disponíveis três versões. Dois mode-
los estão disponíveis com uma caixa de aço inoxidável 
assim como ponteiros e índices rodinados. O primeiro 
(ref. IW357001) dispõe de um mostrador prateado e uma 
bracelete preta em pele de crocodilo; o segundo (ref. 
IW357002) está equipado com um mostrador preto e uma 
bracelete em aço inoxidável. A terceira versão é a refe-
rência IW357003, com uma caixa em ouro vermelho de 
18 quilates, um mostrador cor de ardósia, ponteiros dou-
rados e uma bracelete preta em pele de crocodilo.

O Ingenieur Cronógrafo (ref. IW380801/IW380802/
IW380803) é acionado pelo novo calibre manufaturado 
IWC 69375 com corda de trinquete bidirecional e uma re-
serva de marcha de 46 horas. Duas versões são oferecidas 
com caixa e bracelete em aço inoxidável: uma com mos-
trador prateado e ponteiros dourados (ref. IW380801), a 
segunda com mostrador azul e ponteiros rodinados (ref. 
IW380802). A bracelete em aço inoxidável foi especial-
mente desenvolvida para o Ingenieur e distingue-se pelo 
elevado conforto de uso e pelo fecho de acerto de preci-
são integrado no fecho. Foi lançada ainda uma terceira 
versão em ouro vermelho de 18 quilates com mostrador 
cor de ardósia, ponteiros dourados e uma bracelete preta 
em pele de crocodilo (ref. IW380803). Em todos os relógios,  
um fundo transparente em vidro safira permite a visualiza-
ção do calibre 69375.

O Ingenieur Cronógrafo Desportivo (ref. IW380901), acio-
nado pelo movimento manufaturado IWC, calibre 89361, 
está limitado a quinhentos exemplares. A caixa de 44 milí-
metros em titânio, o mostrador preto e a bracelete preta 
em pele de vitela proporcionam uma impressão geral ele-
gante e desportiva. O pequeno ponteiro dos segundos na 
posição “6 horas” no formato de um raio sinaliza que uma 
caixa de ferro macio protege o movimento do relógio da 
influência negativa de campos magnéticos.

O modelo topo de gama é o Ingenieur Calendário Per-
pétuo Digital Data-Mês (ref. IW381701). O calendário 
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perpétuo reconhece automaticamente as diferentes dura-
ções dos meses, incluindo o dia do ano bissexto, e per-
mite um ajuste muito cómodo e fácil através da coroa. O 
calibre manufaturado 89801 apresenta também uma função  
de cronógrafo. O relógio com caixa de 45 milímetros em 
ouro vermelho de 18 quilates, mostrador prateado, pontei-
ros pretos e bracelete preta em pele de crocodilo está 
 limitado a cem exemplares.

O G OO DWOO D M E M B E RS ’  M E E TI N G 
D E FI N I U O E N Q UAD R AM E NTO

Ao longo do circuito automobilístico de 3,8 km no sul da 
Inglaterra, foram realizadas mais de uma dúzia de corridas 
com carros de passeio e de corrida históricos. Um ponto 
alto foi o IWC Track Moment com o CEO da IWC,  Christoph 
Grainger-Herr, ao volante de um Mercedes 300 SL de 
1955 – ano de lançamento do Ingenieur. A IWC apresentou 
também pela primeira vez o Troféu Scott Brown e patro-
cinou o grande prémio. Com esta corrida, foi homenageado  
o auto mobilista britânico Archie Scott Brown, que nos anos 
de 1950 pilotou o lendário carro desportivo “Lister Knobbly”. 
 

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 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 social-
mente  responsável, a IWC está empenhada na produção 
sustentável, apoia instituições no mundo inteiro na sua ação 
com crianças e jovens e mantém parcerias com organiza-
ções orientadas para a proteção climática e ambiental.

G OO DWOO D M E M B E RS ’  M E E TI N G

O Members’ Meeting foi retomado em 2014 através do 
Goodwood Road Racing Club. Este encontro invoca a at-
mosfera e o sentimento de camaradagem dos 71 Members’  
Meetings, que foram organizados de 1949 a 1966 pelo 
British Automobile Racing Club. O Members’ Meeting 
entende-se como evento exclusivo a membros para um 

público exclusivo, que se reúne num enquadramento ínti-
mo e relaxado e que usufrui de acesso a todas as áreas. 
O evento oferece um enquadramento único, para celebrar 
o início de temporada do histórico desporto automóvel e 
é um complemento perfeito do renomado Goodwood 
Festival  of Speed em junho, assim como do Revival Meeting  
em setembro.
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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 – Coroa de rosca – Elementos luminosos nos ponteiros e 
mostrador 

 
 

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. IW357001: Caixa de aço inoxidável, ponteiro e aplicações rodinados, 
mostrador prateado, bracelete preta em pele de crocodilo

  Ref. IW357002: Caixa de aço inoxidável, ponteiro e aplicações rodinados, 
mostrador preto, bracelete em aço inoxidável

  Ref. IW357003: Caixa em ouro vermelho de 18 quilates, ponteiro dourado, 
aplicações de ouro vermelho maciço de 18 quilates, mostrador cor de 
 ardósia, bracelete preta em pele de crocodilo

Vidro Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 12 bar
Diâmetro 40 mm
Altura 10,5 mm

INGENIEUR AUTOMÁTICO

R E F.  IW 3570 01  ·  IW 3570 02 ·  IW 3570 03
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento de cronógrafo mecânico – Corda de trinquete automática – Indicação da data – Função 
de paragem das horas, minutos e segundos – Pequeno ponteiro de segundos com dispositivo de 
paragem – Fundo transparente com vidro safira – Coroa de rosca – Elementos luminosos nos 
 ponteiros e mostrador 

 
 

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado 69375
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 36
Reserva de marcha 46 h
Corda  automática

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Ref. IW380801: Caixa de aço inoxidável, ponteiro dourado, mostrador 
prateado, bracelete em aço inoxidável

  Ref. IW380802: Caixa de aço inoxidável, ponteiro rodinado, mostrador 
azul, bracelete em aço inoxidável

  Ref. IW380803: Caixa em ouro vermelho de 18 quilates, ponteiro dourado, 
aplicações de ouro vermelho maciço de 18 quilates, mostrador cor de 
 ardósia, bracelete preta em pele de crocodilo

Vidro Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 12 bar
Diâmetro 42 mm
Altura 15 mm

INGENIEUR CRONÓGRAFO

R E F.  IW 3 8 0 8 01  ·  IW 3 8 0 8 02 ·  IW 3 8 0 8 03
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento de cronógrafo mecânico – Corda automática – Indicação da data – Função de paragem 
das horas, minutos e segundos – Função de flyback – Pequeno ponteiro de segundos com disposi-
tivo de paragem – Fundo transparente com vidro safira – Coroa de rosca – Caixa em ferro macio – 
Limitado a 500 exemplares

 
 

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 titânio, ponteiro e aplicações rodinados, mostrador preto, 
bracelete preta em pele de vitela 

Vidro  Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 12 bar
Diâmetro 44 mm
Altura 15 mm

INGENIEUR CRONÓGRAFO  
DESPORTIVO

R E F.  IW3 8 09 01
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento de cronógrafo mecânico – Corda automática – Calendário perpétuo – Indicação grande 
de dois dígitos da data e do mês – Função de paragem das horas, minutos e segundos – Função de 
flyback – Pequeno ponteiro m dos segundos com dispositivo de paragem – Fundo transparente com 
vidro safira – Coroa de rosca – Limitado a 100 exemplares

 
 

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado 89801
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 52
Reserva de marcha 68 h
Corda  automática

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Caixa em ouro vermelho de 18 quilates, ponteiro e aplicações pretos, 
mostrador prateado, bracelete preta em pele de crocodilo 

Vidro  Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 12 bar
Diâmetro 45 mm
Altura 17,5 mm

INGENIEUR CALENDÁRIO  
PERPÉTUO DIGITAL DATA-MÊS

R E F.  IW 3 81701
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