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Schaffhausen, 15 de janeiro de 2018 – A IWC Schaffhausen apresentou, no Salon International de la 

Haute Horlogerie (SIHH) em Genebra, no âmbito da coleção comemorativa do 150º aniversário da 

manu fatura, dois relógios Da Vinci de edição limitada. No Da Vinci Automático Edição “150 Years” 

com pequeno ponteiro dos segundos na posição “6 horas” é utilizado, pela primeira vez, o novo 

calibre manufaturado IWC 82200. Para além disso, a IWC apresenta um Da Vinci Automático Fase 

da Lua 36 Edição “150 Years”, no qual a caixa e os encaixes da bracelete articulados estão completa

mente adornados com 206 diamantes de um branco puro no valor de 2,26 quilates.

A IWC INTEGRA UM NOVO  
MOVIMENTO MANUFATURADO  

E NOVOS RELÓGIOS JOIAS  
NA LINHA DA VINCI

Há um ano, a IWC relançou esta linha de relógios com o icónico design 
 redondo dos anos de 1980. Agora, esta família de relógios recebe dois novos 
membros no design de aniversário com os característicos mostradores em 
azul ou branco, com um processo de lacagem complexo.

No Da Vinci Automático Edição “150 Years” (ref. 3581) com pequeno pon-
teiro dos segundos na posição “6 horas” é utilizado, pela primeira vez, o novo 
calibre manufaturado IWC 82200. São lançados 250 exemplares em ouro 
vermelho e quinhentos em aço inoxidável:

–  ouro vermelho de 18 quilates, mostrador branco, acabamento em verniz, 
ponteiros azulados (ref. IW358103)

–  aço inoxidável, mostrador branco, acabamento em verniz, ponteiros azula-
dos (ref. IW358101)

–  aço inoxidável, mostrador azul, acabamento em verniz, ponteiros rodinados 
(ref. IW358102)

Da Vinci Automático Fase da Lua 36  
Edição “150 Years” (ref. IW459304)
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O calibre manufaturado IWC 82200 é um movimento desenvolvido recente-
mente com corda Pellaton e e uma  reserva de marcha de 60 horas. Compo-
nentes particularmente exigentes da corda, como os trinquetes ou o  excêntrico, 
são fabricados em cerâmica que elimina praticamente o desgaste. A massa 
oscilante em esqueleto permite ver o movimento decorado com pérolas e 
riscas de relojoeiro de Genebra.

O Da Vinci Automático Fase da Lua 36 Edição “150 Years” (ref. 4593), 
 retoma a tradição dos relógios joias, ricamente adornados, cultivada no final 
da década de 1980 e durante a década de 1990 com modelos como o Lady 
Da Vinci em ouro amarelo, incrustado de diamantes, referência IW8435. Estão 
disponíveis duas edições limitadas a cinquenta exemplares:

–  ouro branco de 18 quilates, mostrador branco, acabamento em verniz, 
ponteiros azulados (ref. IW459309)

–  ouro vermelho de 18 quilates, mostrador branco, acabamento em verniz, 
ponteiros azulados (ref. IW459304)

Ambos os relógios possuem indicação das fases da lua na posição “12 horas”. 
A caixa e os encaixes da bracelete articulados dos relógios estão  completamente 
cobertos com 206 diamantes de um branco puro no valor de 2,26 quilates.
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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 reconhecida a nível internacional devido à sua 
 paixão 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 com respon-
sabilidade ecológica e social, 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 ambiental.

DOWN LOADS 

Imagens dos novos modelos Da Vinci da  
coleção de aniversário podem ser obtidas,  
gratuitamente, em press.iwc.com

PAR A MAI S I N FO R MAÇÕ E S 

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail press-iwc@iwc.com
Internet press.iwc.com

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
Blog iwcblog.com
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento de relógio mecânico – Corda automática Pellaton – Pequeno ponteiro dos segundos com 
dispositivo de paragem – Massa oscilante com marca de aniversário – Fundo  transparente com 
vidro safira – Limitado a 500 exemplares (ref. IW358101/IW358102)/250  exemplares (ref. IW358103) 

 
 

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado IWC 82200
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 33
Reserva de marcha 60 h 
Corda automática

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Ref. IW358101: Caixa em aço inoxidável, mostrador branco com 
acabamento lacado, impressão a preto, ponteiros azulados, 
bracelete Santoni preta em pele de crocodilo

  Ref. IW358102: Caixa em aço inoxidável, mostrador azul com 
 acabamento lacado, impressão a branco, ponteiros rodinados, 
bracelete Santoni preta em pele de crocodilo

  Ref. IW358103: Caixa em ouro vermelho de 18 quilates, mostrador 
branco com acabamento lacado, impressão a preto, ponteiros 
azulados, bracelete Santoni preta em pele de crocodilo

Vidro Safira, borda arqueada, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 3 bar
Diâmetro 40,4 mm
Altura 12,1 mm

DA VINCI AUTOMÁTICO  
EDIÇÃO “150 YEARS” 

R E F.  IW 35 8101 ·  IW 35 8102 ·  IW 35 8103
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento de relógio mecânico – Corda automática – Ponteiro central dos segundos com  dispositivo 
de paragem –  Indicação das fases da lua – Gravura no fundo da marca de aniversário – Limitado a 
50 exemplares

 
 

M OVI M E NTO

Calibre 35800
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 25
Reserva de marcha 42 h 
Corda automática

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Ref. IW459304: Caixa em ouro vermelho de 18 quilates,  
206 diamantes na caixa e extremidades da caixa, mostrador branco 
com acabamento lacado, impressão a preto, ponteiros azulados, 
bracelete Santoni preta em pele de crocodilo

  Ref. IW459309: Caixa em ouro branco de 18 quilates,  
206  diamantes na caixa e extremidades da caixa, mostrador branco 
com acabamento lacado, impressão a preto, ponteiros azulados, 
bracelete Santoni preta em pele de crocodilo

Vidro Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 3 bar
Diâmetro 36 mm
Altura 11,7 mm

DA VINCI AUTOMÁTICO FASES DA 
LUA 36 EDIÇÃO “150 YEARS” 

R E F.  IW4 593 0 4 ·  IW4 593 0 9
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