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Schaffhausen, 15 de janeiro de 2018 – A IWC Schaffhausen faz 150 anos. No Salon International de 

la Haute Horlogerie (SIHH) em Genebra, a manufatura apresentou, uma coleção de aniversário. Esta 

inclui um total de 29 exemplares de edição limitada das famílias  Portugieser, Portofino, Relógios 

Aviador e Da Vinci. Por esta ocasião, a IWC lançará também, pela primeira vez, relógios de pulso com 

indicação digital das horas e minutos, conforme aparecia nos relógios de  bolso Pallweber de 1884. 

O  elemento estético que une todos os relógios é o mostrador impresso em branco ou azul. São produ

zidos num processo muticamadas de lacagem e lembram os  históricos mostradores  esmaltados. 

IWC APRESENTA  
COLEÇÃO COMEMORATIVA  

DO 150º ANIVERSÁRIO  
DA MANUFATURA

A IWC CE LE B R A O AN IVE RSÁR IO DOS 
S E U S 1 50 AN OS D E E XI S TÊ N CIA

Em 1868, o pioneiro relojoeiro Florentine Ariosto Jones fun-
dou, em Schaffhausen, a “International Watch Company” 
com o objetivo de aliar a arte relojoeira suíça aos métodos 
de produção americanos, para produzir assim os melhores 
relógios de bolso do mercado. “O espírito empreendedor 
do nosso fundador e a sua incansável procura da excelên-
cia na engenharia marcaram a IWC. Até hoje, os nossos 
relógios aliam a precisão da engenharia a um  extraordinário 
design intemporal. No ano de aniversário, recorremos a íco-
nes dos anos anteriores da IWC e conduzimo-los debaixo 
do teto de um código de design uniforme e intemporal a 
uma coleção impressionante”, explica Christoph Grainger- 
Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

U M D E S I G N AB R AN G E NTE  
U N E OS R E LÓG IOS

A característica comum de todos os relógios são os mostra-
dores brancos ou azuis: “Estes passam por um exaustivo 
processo que pode chegar às dez camadas de verniz de 
alta qualidade, polimento, escovagem e, por fim, múltipla 

impressão. Os mostradores de esmalte dos relógios histó-
ricos Pallweber, com a sua estética especial serviram-nos 
de inspiração”, elucida Christian Knoop, Diretor Criativo da 
IWC Schaffhausen. Relógios com mostrador branco pos-
suem ponteiros azulados, os modelos com mostrador azul 
possuem ponteiros rodinados. A ideia para os  mostra dores 
impressos e ponteiros azuis provém dos primeiros mode-
los Portugieser, referência IW325, do ano de 1939. Todos 
os relógios da coleção são apresentados com braceletes 
pretas em pele de  crocodilo. Cada modelo ostenta o logó-
tipo de aniversário “150 Years”, como medalhão ou como 
gravura.

A CO LEÇ ÃO D E AN IVE RSÁR IO I N CLU I  
OS S EG U I NTE S M O D E LOS:

O Tributo IWC a Pallweber Edição “150 Years” (ref. 
IW505001/IW505002/IW505003) é o primeiro relógio de 
pulso da IWC com um módulo de dígito saltitante. Tal como 
acontecia nos históricos relógios de bolso Pallweber, que 
já eram fabricados em Schaffhausen a partir do ano de 
1884, este relógio mostra as horas e os minutos com 
algarismos de grande formato sobre discos  rotativos.
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O Portugieser Tourbillon Força Constante Edição “150 
Years” (ref. IW590202/IW590203) combina, pela primeira 
vez, um turbilhão de força constante com uma indicação 
simples das fases da lua. O Portugieser Tourbillon 
Calen dário Perpétuo Edição “150 Years” (ref. IW504501) 
é o primeiro relógio da IWC, que une um calendário per-
pétuo a um turbilhão. O Portugieser Calendário  Perpétuo 
 Edição “150 Years” (ref. IW503405) é uma variante deste 
clássico no design da coleção de aniversário. Com o Por
tu gieser Cronógrafo Edição “150 Years” (ref. IW371601/
IW371602/IW371603) a IWC lança, pela primeira vez, 
o  icónico cronó grafo com um movimento da família de 
calibres 69000. O Portugieser Corda Manual Oito Dias 
Edição “150 Years” (ref. IW510211/IW510212) é um 
relógio Portugieser  purista com corda manual no design 
de aniversário.

O Portofino Corda Manual Fase da Lua Edição “150 
Years” combina, com o calibre manufaturado IWC 59800, 
um clássico Portofino Corda Manual Oito Dias com in-
dicação das fases da lua (ref. IW516405/IW516406/
IW516407). O Portofino Cronógrafo Edição “150 Years” 
(ref. IW391023/IW391024) e o Portofino Automático Edi
ção “150 Years” (ref. IW356518/IW356519) estão dispo-
níveis no design de aniversário.

O Grande Relógio Aviador Calendário Anual Edição 
“150 Years” (ref. IW502708) com o calibre manufaturado 
IWC 52850 é o único relógio da coleção de aniversário com 
um calendário anual. O Grande Relógio Aviador Data 
Grande Formato Edição “150 Years” (ref. IW510503/
IW510504) com o calibre manufaturado IWC é o primeiro 
relógio aviador grande da IWC, com uma indicação da 
data com algarismos grandes na posição “12 horas”. Com 
o Relógio Aviador Cronógrafo Edição “150 Years” (ref. 
IW377725), a IWC apresenta o relógio aviador cronógrafo 
popular em edição de aniversário.

No Da Vinci Automático Edição “150 Years” (ref. 
IW358101/IW358102/IW358103) com um pequeno pon-
teiro dos segundos na posição “6 horas” é utilizado pela 
primeira vez o novo calibre manufaturado IWC 82200. 
Com o Da Vinci Automático Fase da Lua 36 Edição 
“150 Years” (ref. IW459304/IW459309), a IWC retoma a 
tradição da década de 1990 dos relógios joias. A caixa e 
os encaixes da bracelete móveis destes modelos estão 
 completamente incrustados com 206 diamantes de um 
branco puro no valor de 2,26 quilates.

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 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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