IWC SCHAFFHAUSEN REVELA
SEU NOVO BIG PILOT’S WATCH DE 43MM

Schaffhausen, 7 de abril de 2021 – A IWC Schaffhausen revelou o seu Big Pilot’s Watch 43 na exposição
digital Watches and Wonders. Uma interpretação fiel do design icônico do relógio de observação, o novo
modelo apresenta uma caixa ergonômica de aço inoxidável de 43 milímetros. Disponível com mostrador
preto ou azul, a peça é alimentada pelo calibre 82100 fabricado pela IWC e corda Pellaton, visível através do
vidro safira traseiro. Com sistema EasX-CHANGE e opções variadas de pulseiras em couro de bezerro,
borracha e aço inoxidável, estabelecem o Big Pilot’s Watch 43 como um relógio esportivo utilitário moderno
por excelência, ideal para aventuras no ar, na terra e na água.

Com sua impressionante coroa cônica, pulseira com
quatro pinos e mostrador aberto e legível, nenhum outro
modelo expressa a essência dos relógios aviadores da
IWC como o Big Pilot’s Watch. Seu design funcional, no
estilo de um instrumento de cockpit de fácil leitura, foi
inspirado por um relógio de observação militar dos anos
1940. A coroa de grandes dimensões é outro detalhe
que o moderno Big Pilot’s Watch compartilha com seu
ancestral histórico, quando originalmente permitia que
os pilotos conseguissem operar seus relógios mesmo
quando estivessem usando luvas de voo acolchoadas.
Inicialmente reintroduzido em 2002 sob o designação Big
Pilot’s Watch Ref. 5002, o design se manteve fiel ao DNA
utilitário desde então, passando apenas por mudanças
marginais.

Agora, a IWC está adicionando um novo capítulo a essa
história de sucesso: o Big Pilot’s Watch 43 (Ref. IW3293).
Uma autêntica interpretação do design icônico, sem
indicadores de data ou de reserva de energia, a peça
apresenta uma caixa de aço inoxidável de 43 milímetros
para melhor ergonomia e facilidade de uso.
“Com o Big Pilot’s Watch 43, voltamos à extrema pureza
do relógio de observação original projetado há mais de
80 anos e criamos um relógio simples de três ponteiros
sem outros elementos no mostrador. Apesar de seu
tamanho reduzido, a caixa de 43 milímetros combina
um estilo arrojado com grande conforto”, diz Christian
Knoop, Diretor Criativo da IWC.
Três referências estão disponíveis:

“O Big Pilot’s Watch incorpora perfeitamente a extensa
herança e experiência em engenharia robusta da IWC,
bem como a produção de instrumentos confiáveis
adaptados para atender às necessidades dos aviadores
de elite. A peça exemplifica como um design puramente
funcional pode se transformar em um ícone cultural.
Hoje, o Big Pilot’s Watch não tem apenas um dos designs
de relógio mais reconhecidos do mundo, mas também
uma expressão de um certo caráter e mindset”, explica
Christoph Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

Ref. IW329301:
Caixa de aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros
banhados a ródio, pulseira de couro de bezerro marrom.
Ref. IW329303:
Caixa de aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros
banhados a ródio, pulseira de couro de bezerro azul.
Ref. IW329304:
Caixa de aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros
banhados a ródio, pulseira de aço inoxidável.
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CALIBRE IN-HOUSE 82100

U M R E LÓG IO E S P O RTIVO

E VIDRO SAFIRA TRASEIRO

M O D E R N O E V E R S ÁT I L

O Big Pilot’s Watch 43 leva o calibre 82100 fabricado pela
IWC. O movimento automático foi projetado com foco
na máxima precisão e confiabilidade. Possui o sistema
automático altamente eficiente desenvolvido por Albert
Pellaton, que usa os menores movimentos do rotor em
qualquer direção para enrolar a mola principal e é feito
com componentes como a cerâmica de óxido de zircônio
praticamente livre de desgaste. A fabricação dessas
pequenas peças de cerâmica apresenta um enorme
desafio de engenharia. O movimento foi elaboradamente
decorado com granulação circular e pode ser observado
através de um vidro de safira no fundo. A mola principal
armazena 60 horas de reserva de marcha.

O novo sistema EasX-CHANGE foi desenvolvido com foco
na facilidade de uso. Ele permite que o usuário troque
a pulseira de forma rápida e fácil, adaptando o relógio
rapidamente a diferentes cenários ou atividades. Você
pode encontrar uma grande variedade de acessórios,
como pulseiras feitas de couro de bezerro ou de borracha
em cores atraentes, bem como uma nova pulseirade aço
inoxidável com um sistema de ajuste para maior conforto
e ergonomia tanto nas boutiques da IWC como online, em
IWC.com. A construção da caixa retrabalhada também
garante que o relógio agora seja resistente à água até
10 bar. Com este nível de versatilidade, o Big Pilot’s
Watch 43 é o companheiro perfeito para praticamente
qualquer aventura.
O Big Pilot’s Watch 43 estará disponível a partir de
maio de 2021 nas boutiques da IWC, nos parceiros
de varejo autorizados ou online em IWC.com. Todas as
três referências são elegíveis para registro no programa
My IWC e, portanto, se beneficiam de uma extensão de
6 anos para a garantia limitada internacional padrão de
2 anos.
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BIG PILOT’S WATCH 43

R E F. I W 3 2 9 3

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimento mecânico – Corda automática Pellaton – Ponteiro dos segundos central com função de
parada – Coroa rosqueada – Vidro com proteção contra quedas bruscas na pressão atmosférica –
Parte traseira do relógio com vidro safira transparente

M OVI M E NTO

Calibre IWC
Frequência
Joias
Reserva de marcha
Corda

82100
28,800 vph/4 Hz
22
60 horas
Automática

RELÓGIO

Materiais	
R ef. IW329301: Caixa de aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros
banhados a ródio, pulseira de couro de bezerro marrom
	
R ef. IW329303: Caixa de aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros
banhados a ródio, pulseira de couro de bezerro azul
	
Ref. IW329304: Caixa de aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros
banhados a ródio, pulseira de aço inoxidável
Vidro
Safira, convexo, revestimento antirreflexo em ambos os lados
Resistência à água
10 bar
Diâmetro
43 mm
Altura
13,6 mm
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IWC SCHAFFHAUSE 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 OW N LOA DS

As imagens do novo Big Pilot’s Watch 43 podem
ser encontradas em press.iwc.com
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