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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 

manufatura, três relógios Aviador de edição limitada. O Grande Relógio Aviador Calendário Anual 

Edição “150 Years” implementa o calendário anual na coleção de aniversário. O Grande Relógio 

 Aviador Data Grande Formato Edição “150 Years” é o primeiro Relógio Aviador grande com  indicação 

da data em grande formato. 

A IWC LANÇA OS  
RELÓGIOS AVIADOR COM 
MOSTRADORES LACADOS

Neste aniversário a IWC acrescenta três modelos à linha dos Relógios Aviador. 
Todos eles com o design da coleção de aniversário. São facilmente reconhe-
cidos pelos opulentos mostradores em azul ou branco, com um processo de 
lacagem complexo.

O Grande Relógio Aviador Calendário Anual Edição “150 Years” (ref. 
IW502708) é o único relógio da coleção com calendário anual. Edição  limitada 
a 150 exemplares:

–  aço inoxidável, mostrador azul, acabamento em verniz, ponteiros rodinados 
(ref. IW502708)

O calendário anual mostra o mês, a data e o dia da semana em formato norte-
americano em três janelas separadas no mostrador e apenas necessita de 
uma correção uma vez por ano, no final de fevereiro. A corda Pellaton com 
os práticos componentes de cerâmica, que eliminam praticamente o  desgaste, 
do calibre manufaturado IWC 52850, forma uma reserva de marcha de sete 

Grande Relógio Aviador Calen
dário Anual Edição “150 Years”  
(ref. IW502708) 
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dias em dois barriletes. O movimento de relógio é visível através do fundo com 
vidro safira.

O Grande Relógio Aviador Data Grande Formato Edição “150 Years”  
(ref. 5105) é o primeiro Relógio Aviador grande da IWC, com uma indicação 
da data com algarismos grandes por baixo do triângulo de marcação na 
posição “12  horas”. Estão disponíveis dois modelos em edição limitada a 
150 exemplares:

–  aço inoxidável, mostrador azul, acabamento em verniz, ponteiros rodinados 
(ref. IW510503)

–  aço inoxidável, mostrador branco, acabamento em verniz, ponteiros azula-
dos (ref. IW510504)

Para o calibre manufaturado IWC 59235, os designers ampliaram o calibre 
59210 com corda manual de oito dias com uma indicação da data com alga-
rismos grandes. A data é apresentada por um anel da data duplo, em que um 
disco apresenta o algarismo decimal e o outro o algarismo das unidades. Para 
que o mostrador pudesse manter o estilo arrumado dos relógios aviador, a 
indicação da reserva de marcha teve de ser colocada na parte posterior. Para 
isso, a caixa em ferro macio foi equipada com um visor redondo que não 
prejudica o isolamento contra campos magnéticos.

Com o Relógio Aviador Cronógrafo Edição “150 Years” (ref. IW377725) 
a IWC lança uma edição de aniversário, limitada a mil exemplares, deste 
adorado cronógrafo:

–  aço inoxidável, mostrador branco, acabamento em verniz, ponteiros azula-
dos (ref. IW377725)
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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 relógios Aviador 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
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C AR AC TE R Í S T I C A S

Movimento de relógio mecânico – Corda automática Pellaton – Indicação da reserva de marcha – 
Calendário anual com mês, data e dia da semana – Pequeno ponteiro dos segundos com disposi-
tivo de paragem – Espiral Breguet – Massa oscilante com medalhão de aniversário em ouro de  
18 quilates – Coroa de rosca – Fixação segura do vidro em caso de despressurização – Fundo 
 transparente com vidro  safira –  Limitado a 150 exemplares 

 
 

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado IWC 52850
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 36
Reserva de marcha 7 dias (168 h)
Corda automática

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Caixa em aço inoxidável, mostrador azul com acabamento lacado, 
impressão a branco, ponteiros rodinados, bracelete preta em pele 
de crocodilo

Vidro Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 6 bar
Diâmetro 46,2 mm
Altura 15,5 mm

GRANDE RELÓGIO AVIADOR 
 CALENDÁRIO ANUAL  
EDIÇÃO “150 YEARS”

R E F.  IW5 0270 8
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C AR AC TE R Í S T I C A S

Movimento de relógio mecânico – Indicação da reserva de marcha no fundo do relógio – Indicação 
da data em grande formato de dois algarismos – Pequeno ponteiro dos segundos com dispositivo 
de paragem – Espiral Breguet – Caixa interior em ferro macio para isolamento contra campos 
 magnéticos – Coroa de rosca – Fixação segura do vidro em caso de despressurização – Gravura no 
fundo da marca de aniversário – Vigia no fundo com vidro safira – Limitado a 150 exemplares 

 
 

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado IWC 59235
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 30
Reserva de marcha 8 dias (192 h)
Corda manual

 
 

R E LÓG IO

Materiais  Ref. IW510503: Caixa em aço inoxidável, mostrador azul com 
 acabamento lacado, impressão a branco, ponteiros rodinados, 
bracelete preta em pele de crocodilo

  Ref. IW510504: Caixa em aço inoxidável, mostrador branco com 
acabamento lacado, impressão a preto, ponteiros azulados, 
bracelete preta em pele de crocodilo

Vidro Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 6 bar
Diâmetro 46,2 mm
Altura 15,2 mm

GRANDE RELÓGIO AVIADOR 
DATA GRANDE FORMATO  

EDIÇÃO “150 YEARS” 

R E F.  IW5105 03 ·  IW5105 0 4
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C AR AC TE R Í S T I C A S

Movimento de cronógrafo mecânico – Indicação da data e dos dias da semana – Função de paragem 
das horas, minutos e segundos – Pequeno ponteiro dos segundos com dispositivo de paragem – 
Caixa interior em ferro macio para isolamento contra campos magnéticos – Coroa de rosca – Fixação 
segura do vidro em caso de despressurização – Gravura no fundo da marca de aniversário –  Limitado 
1000 exemplares 

 
 

M OVI M E NTO

Calibre 79320
Frequência 28 800 A/h | 4 Hz
Pedras 25
Reserva de marcha 44 h 
Corda automática

 
 

R E LÓG IO

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

Vidro Safira, bombeado, antirreflexo de ambos os lados
Resistente à água 6 bar
Diâmetro 43 mm
Altura 15,2 mm

RELÓGIO AVIADOR  CRONÓGRAFO 
EDIÇÃO “150 YEARS” 

R E F.  IW 3777 2 5
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