
O NOVO PORTUGIESER YACHT CLUB 

COMBINA ELEGÂNCIA ATEMPORAL 

COM TOQUE ESPORTIVO

Schaffhausen, 25 de Abril de 2020 – A IWC Schaffhausen apresenta o novo Portugieser Yacht Club. Novidades 

nas funções náuticas e uma caixa de proporções elegantes, juntamente com alta robustez e resistência à 

água, fazem com que este relógio de esporte náutico fique bem em mar ou em terra. O The Portugieser Yacht 

Club Moon & Tide é o primeiro modelo a apresentar a indicação de maré recentemente desenvolvida pela IWC. 

O Portugieser Yacht Club Chronograph estará disponível em tres versões.

Desde 2010, o Portugieser Yacht Club traz um toque 
esportivo a família Portugieser. Um relógio esportivo 
náutico, o modelo combina elegância atemporal com 
robustez e alta resistência à água. Essas características 
tornam o Yacht Club um relógio extremamente versátil que 
cai bem tanto na água quanto na terra. Duas características 
atrativas nos novos modelos são o bisel de filigrana e 
o aro de revestimento plano. Juntos, eles fornecem à 
caixa, com seu diâmetro de 44 milímetros, proporções 
particularmente elegantes. 

O Portugieser Yacht Club Moon & Tide (Ref. 344001) é 
o primeiro relógio da IWC a exibir a recém-desenvolvida 
indicação de maré. Um subdial às 6 horas indica os 
horários esperados para as próximas marés alta e baixa. 
A exi-bição de fase da lua dupla às 12 horas foi aprimorada 
para mostrar as marés de sizígia e de quadratura, 
fornecendo, assim, informações sobre a força das marés 
atuais. As marés de sizígia, que aumentam a altura da 
água, ocorrem na lua cheia e na lua nova.

Ref. IW344001: 
Caixa em ouro (5N) de 18 quilates, mostrador azul, ponteiros 
banhados a ouro, apliques em ouro de 18 quilates, pulseira 
de borracha azul com revestimento têxtil.

O indicador de fase de lua dupla e o indicador de maré 
são impulsionados pelo calibre 82835, fabricado pela IWC. 
Esse movimento automático robusto possui uma corda 
Pellaton equipada com componentes de cerâmica e com 
uma reserva de marcha de 60 horas, podendo ser visto 
através do seu vidro de safira transparente.
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A IWC também lançou a 3ª geração do Portugieser 
Yacht Club Chronograph (Ref. 3907). Com uma caixa 
de 44  mm, esse cronógrafo esportivo náutico combina 
elegância atemporal com alta robustez e resistência à água 
de 6 bar. Todos os três modelos apresentam pulseiras de 
metal altamente ergonômicas em aço inoxidável ou aço e 
ouro (5N) de 18 quilates.

Dentro desses relógios está o calibre 89361, fabricado 
pela IWC. As horas e minutos são encontradas em uma 
abertura às 12 horas. Graças à sua função flyback, 
os ponteiros do cronômetro podem retornar ao zero 
simplesmente pressionando o botão de reset. Com isso, 
uma nova contagem de tempo começa imediatamente. 
O movimento automático apresenta reserva de marcha de 
68 horas e pode ser visto na parte traseira transparente 
da caixa.

Ref. IW390701:
Caixa em aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros e 
apliques banhados a ródio, pulseira em aço inoxidável.

Ref. IW390702: 
Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros e 
apliques azuis, pulseira em aço inoxidável.

Ref. IW390703:
Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros 
banhados a ouro e apliques em ouro (5N) de 18 quilates, 
pulseira feita em ouro (5N) de 18 quilates e aço inoxidável.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – corda Pellaton – fase da lua perpétua para os hemisférios Norte e Sul – indicador 
de marés de sizígia e de quadratura – indicador de marés com a hora da próxima maré alta ou baixa – 
mostrador de data – parte traseira transparente com vidro de safira

M OV I M E N TO

Calibre IWC  82835
Frequência  28,800 vph/4 Hz
Joias  22
Reserva de marcha 60 horas
Movimento  Automático

R E LÓ G I O

Materiais 

Vidro  
Resistência à água 
Diâmetro  
Altura  

 Caixa em ouro (5N) 18 quilates, ponteiros banhados a ouro, apliques em 
ouro 18 quilates, pulseira de borracha azul com revestimento têxtil 
Sa ira, convexo, revestimento antirre lexivo nos dois lados
6 bar
44.6 mm
14.4 mm

PORTUGIESER YACHT CLUB 

MOON & TIDE

R E F.  I W 3 4 4 0 01
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – função cronógrafo com horas, minutos e segundos – indicador de horas e minutos  
na posição das 12 horas – função flyback – mostrador de data – pequenos segundos – coroa rosqueada – 
parte traseira transparente com vidro de safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  89361
Frequência  28,800 vph/4 Hz
Joias  38
Reserva de marcha  68 horas
Movimento Automático

 

R E LÓ G I O

Materiais   Ref. IW390701: Caixa em aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros e 
apliques banhados a ródio, pulseira em aço inoxidável 

  Ref. IW390702: Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros 
e apliques azuis, pulseira em aço inoxidável 

  Ref. IW390703: Caixa em aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiro 
banhado a ouro e apliques em ouro 5N de 18 quilates, pulseira em aço 
inoxidável e ouro (5N) de 18 quilates 

Vidro  Safira, convexo, revestimento antirreflexivo nos dois lados
Resistência à água  6 bar
Diâmetro  44.6 mm
Altura  14.4 mm

PORTUGIESER YACHT CLUB  

CHRONOGRAPH

R E F.  I W 39 07
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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.

D OWN LOADS

Fotos dos modelos Portugieser Yacht Club Moon 
& Tide e do Portugieser Yacht Club Chronograph 
podem ser encontradas em press.iwc.com 

M A I S  I N FO R MAÇÕ 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
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