
UM MODELO AUTOMÁTICO COMPACTO 

COM O ICÔNICO DESIGN PORTUGIESER

Schaffhausen, 25 de abril de 2020 - A IWC Schaffhausen apresenta o Portugieser Automatic 40. Com este modelo 

automático, o icônico design Portugieser com pequenos segundos às 6 horas retorna à coleção com um diâmetro 

compacto de 40 milímetros. Ao mesmo tempo, a IWC está lançando duas novas versões do clássico Portugieser 

Automatic com diâmetros de 42 milímetros, uma delas apresentando detalhes de design marítimo das Boutique 

Editions.

Um mostrador com design aberto e bem organizado, com 
pequenos segundos às 6 horas. No final da década de 
1930, o Reference 325 da IWC estabeleceu uma linguagem 
clássica de design que funciona como base na história da 
família Portugieser desde então. Mais tarde, detalhes de 
design apareceram praticamente inalterados na edição 
de aniversário do Portugieser (Ref. 5441), no Portugieser 
Minute Repeater (Ref. 5240), na edição limitada do 
Portugieser FA Jones (Ref. 5442) e no Portugieser Hand-
Wound Eight Days (ref. 5102).

Agora, o design atemporal moderno retorna à coleção em 
um novo modelo automático com um diâmetro compacto 
da caixa de 40 milímetros. No interior do Portugieser 
Automatic 40 (Ref. 3583) está o calibre 82200, fabricado 
pela IWC. O movimento automático robusto e de alta 
qualidade possui uma corda Pellaton com componentes 
feitos de cerâmica praticamente livre de desgaste, que 
acumula uma reserva de marcha de 60 horas. Um fundo 
de vidro de safira fornece uma visão total do movimento. 
Quatro versões estão disponíveis em ouro (5N) de 
18 quilates ou aço inoxidável. Um novo fecho dobrável de 
borboleta nos modelos de aço inoxidável torna os modelos 
particularmente confortáveis   de usar.

Ref. IW358303: 
Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros e 
apliques dourados, pulseira preta de couro de jacaré.

Ref. IW358304: 
Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros 
e apliques azuis, pulseira azul de couro de jacaré.
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Ref. IW358305: 
Caixa em aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros e 
apliques banhados a ródio, pulseira preta de couro de 
jacaré.

Ref. IW358306: 
Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador prateado, 
ponteiros banhados a ouro, apliques em ouro 18 quilates, 
pulseira de couro de jacaré marrom da Santoni.

D UA S N OVA S V E R S Õ E S  

D O P O R T U G I E S E R AU TO M AT I C 

O clássico Portugieser Automatic (Ref. 5007) possui 
uma caixa de 42 milímetros. Os pequenos segundos e 
o indicador de reserva de marcha estão localizados um 
em frente do outro às 3 e 9 horas. Graças a esse design 
marcante, o relógio há muito tempo alcançou o status de 
um clássico moderno. Um novo modelo está disponível 
com os detalhes de design das Boutique Editions, 
inspiradas pe-la navegação o mundo marítimo, com uma 
caixa de ouro (5N) de 18 quilates e mostra-dor azul. Um 
segundo modelo está disponível em aço inoxidável com 
um característico mostrador cor de bordô.

Ref. IW500713 Boutique Edition: 
Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador azul, 
ponteiros banhados a ouro, apliques em ouro de 
18 quilates, pulseira azul de couro de jacaré da Santoni.

Ref. IW500714: 
Caixa em aço inoxidável, mostrador bordô, ponteiros e 
apliques banhados a ródio, pul-seira preta de couro de jacaré.

Os dois relógios apresentam o calibre 52010 fabricado pela 
IWC, com corda Pellaton  com componentes de cerâmica 
de óxido de zircônio praticamente sem desgaste. Graças 
às suas dimensões um pouco maiores, o movimento 
permite uma reserva de marcha de sete dias. Também 
neste modelo, o movimento é visível através de um fundo 
de vidro de safira transparente.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – corda Pellaton – pequenos segundos – parte traseira transparente com vidro de 
safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  82200
Frequência  28,800 vph/4 Hz
Joias  31
Reserva de marcha  60 horas
Movimento  Automático

 

R E LÓ G I O

Materiais   Ref. IW358303: Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros 
e apliques dourados, pulseira preta de couro de jacaré  

  Ref. IW358304: Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros 
e apliques azuis, pulseira azul de couro de jacaré azul 

  Ref. IW358305: Caixa em aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros e 
apliques banhados a ródio, pulsei-ra preta de couro de jacaré preta 

  Ref. IW358306: Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador prateado, 
ponteiros banhados a ouro, apliques em ouro de 18 quilates, pulseira 
marrom de couro de jacaré da Santoni

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexivo nos dois lados
Resistência à água  3 bar
Diâmetro  40.4 mm
Altura  12.4 mm

PORTUGIESER AUTOMATIC 40

R E F.  I W 35 8 3
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – corda Pellaton – indicador de reserva de marcha – indicador de data – pequenos 
segundos – parte traseira transparente com vidro de safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  52010
Frequência  28,800 vph/4 Hz
Joias  31
Reserva de marcha  7 dias (168 horas)
Movimento  Automático

 

R E LÓ G I O

Materiais   Ref. IW500714: Caixa em aço inoxidável, mostrador bordô, ponteiros e 
apliques banhados a ródio, pul-seira preta de couro de jacaré 

  Ref. IW500713: Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador azul, 
ponteiros banhados a ouro, apliques em ouro de 18 quilates, pulseira  
azul de couro de jacaré da Santoni 

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexivo nos dois lados
Resistência à água  3 bar
Diâmetro  42.3 mm
Altura  14.2 mm

PORTUGIESER AUTOMATIC 

R E F.  I W50 07
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D OWN LOADS

Fotos dos modelos Portugieser podem ser 
encontradas em press.iwc.com 

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas  
da IWC Schaffhausen
Email  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website 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 www.pinterest.com/iwcwatches

I WC S C H A F F H AU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosos, robustos e fáceis de usar. Pioneira no uso 
de titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em 
caixas de relógios fabricadas com materiais avançados, 
como titaniumaluminide e Ceratanium®. Seguindo o 
princípio de “a forma segue a função”; em vez da 
decoração, as criações atemporais da fabricante de 
relógios suíço incorporam os sonhos e as ambições de 
seus proprietários, enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.
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