A IWC D E M O N STR A
S UA E XP E R I Ê N CIA D E MAN U FATU R A
CO M U MA N OVA LI N HA S PITFI R E
Schaffhausen, 14 de janeiro 2019 – no Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), em Genebra, a IWC
Schaffhausen apresentará uma nova linha Spitfire dentro da coleção de Pilot's Watches. Para comemorar essa
experiência única de engenharia dos criadores do lendário avião de caça britânico, todos os relógios Spitfire
apresentam calibres manufaturados pela IWC. O design é inspirado no modelo de instrumentos purista do
Mark 11. O icônico relógio de navegação foi produzido em Schaffhausen para a Força Aérea Real (RAF) a partir
de 1948 e foi usado por muitos dos pilotos e navegadores que serviam na época.

O Spitfire, projetado por Reginald J. Mitchell, é um dos
desenvolvimentos mais sofisticados na história da aviação.
O formato icônico da lendária aeronave de caça britânica é
o resultado de um design perfeitamente funcional, suas asas
elípticas não só tornam o Spitfire extraordinariamente ágil e
fácil de manobrar, como também lhe confere uma silhueta
única. O design de instrumentos característico dos Pilot's
Watches da IWC, assim como o resultado de engenharia para
as necessidades específicas da aviação militar (para mais
informações, leia o release complementar). "Assim como o
Spitfire, nossa coleção de relógios de mesmo nome também
combina perfeitamente forma e função. O design é inspirado
no design de instrumentos purista do icônico relógio de
navegação Mark 11. Este relógio demonstra nossa experiência
em engenharia, já que integramos calibres de alta tecnologia
manufaturados pela IWC em todos os modelos Spitfire",
explica Christoph Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

são usados nos Pilot's Watches pela primeira vez. Ambos
foram aprimorados com complicações: o novo calibre
82760 produzido pela IWC com o mecanismo patenteado
Timezoner, o novo calibre 82710 produzido pela marca
com função UTC. A referência com um calendário
perpétuo é alimentada pelo movimento manufaturado
pela IWC da família de calibres 52000. O calibre 52615
tem um mecanismo de corda Pellaton com componentes
cerâmicos e dois tambores. Por fim, a IWC integrou pela
primeira vez um calibre da família 32000, manufaturado
pela marca: o calibre 32110 alimenta dois relógios
automáticos Spitfire. Com sua robustez e segurança, todos
os movimentos manufaturados pela IWC incorporam o alto
nível de especialização em engenharia da marca.

DOIS MUNDOS
DE DESIGN DIFERENTES

TO D O S O S M O D E L O S S P I T F I R E C O M
C A L I B R E S M A N U FAT U R A D O S P E L A I WC

Pela primeira vez, a IWC incorporou um movimento
cronógrafo da família de calibre 69000 em seus Pilot's
Watches. O calibre 69380 manufaturado pela IWC alimenta
dois cronógrafos Spitfire com uma caixa de diâmetro
reduzido de 41 milímetros. Dois movimentos automáticos
de alta qualidade da família do calibre 82000 também

A linha Spitfire apresenta dois designs diferentes. "O esquema de cores do design do relógio, com sua caixa de aço
inoxidável, seu mostrador preto e sua pulseira de tecido verde
lembra o cockpit de um Spitfire. A caixa de bronze, mostradores verde-oliva e pulseira em couro bovino marrom dão
a esses outros modelos um caráter único. Com o tempo, o
bronze desenvolve uma pátina especial. O Spitfire está gravado no fundo dos relógios que possuem caixa fechada", explica Christian Knoop, diretor de criação da IWC Schaffhausen.
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O Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire (Ref.
IW503601) está limitado a 250 unidades.

O Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition "The
Longest Flight" (Ref. IW395501) combina, pela
primeira vez, o mecanismo patenteado Timezoner com
movimento automático manufaturado pela IWC, e está
limitado a 250 unidades.

-	Caixa em bronze, mostrador verde-oliva, ponteiros
banhados a ouro, pulseira em couro bovino marrom

-	Caixa em aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros
banhados a ródio, pulseira verde em tecido

O calibre 52615 produzido pela IWC tem uma reserva
de marcha de sete dias. Os componentes de alta
resistência do mecanismo de corda Pellaton são feitos
de cerâmica resistente ao desgaste. O calendário
perpétuo identifica os meses com duração diferente
e ano bissexto automaticamente e funcionará até
2100 sem precisar de qualquer correção. Como todos
os displays estão perfeitamente sincronizados, o
relógio pode ser facilmente ajustado através da coroa.
O display duplo de lua mostra a lua na posição correta
no hemisfério norte e sul e leva 577,5 anos para exigir
ajuste de um dia. O fundo em vidro de safira transparente
permite que o usuário visualize o calibre de grande
beleza manufaturado pela IWC.

Esta edição especial é dedicada ao projeto "Silver Spitfire
– The Longest Flight". Foi especialmente desenvolvida
para os pilotos Steve Boultbee Brooks e Matt Jones
e coincide com o seu voo de volta ao mundo em um
Spitfire. O relógio pode ser configurado para um fuso
horário diferente através de um simples movimento de
rotação do aro. O ponteiro das horas, o mostrador de
24 horas e a data giram automaticamente ao mesmo
tempo. O mostrador de 24 horas foi concebido como um
disco rotativo por baixo do mostrador principal para que
fique mais próximo do vidro frontal, facilitando a leitura.
O recém-desenvolvido calibre 82760 da IWC possui um
mecanismo de corda Pellaton com componentes feitos
de cerâmica resistente ao desgaste e possui ainda uma
reserva de marcha de 60 horas.

A C O L E Ç ÃO S P I T F I R E C O M P R E E N D E
OS SEG U INTE S MODE LOS:
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Com o Pilot’s Watch UTC Spitfire Edition “MJ271”
(Ref. IW327101), a IWC integrou pela primeira vez a
função de Tempo Universal Coordenado (UTC) em um
de seus calibres e este modelo é limitado a 271 relógios.

Com o Pilot’s Watch Chronograph Spitfire (Ref.
IW387901 e IW387902), a IWC integrou um movimento
cronógrafo da família dos calibres 69000 aos Pilot's
Watches pela primeira vez.

-	Caixa em bronze, mostrador verde-oliva, ponteiros
banhados a ouro, pulseira em couro bovino marrom

-	Caixa em aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros
banhados a ródio, pulseira em tecido verde
(Ref. IW387901)

Usado na aviação para comunicação e navegação, a
função UTC facilita a definição para um segundo fuso
horário. Ao girar a coroa a partir de sua posição central,
o ponteiro das horas se move para frente ou para trás
em incrementos de hora em hora. Se o mostrador
cruzar a Linha Internacional de Data, a exibição mudará
automaticamente. A hora no país de origem do usuário
pode ser lida no display curvado UTC na metade superior
do mostrador. O calibre 82710 manufaturado pela IWC
tem um mecanismo de corda Pellaton com componentes
cerâmicos e possui reserva de marcha de 60 horas.

-	Caixa em bronze, mostrador verde-oliva, ponteiros
banhados a ouro, pulseira em couro bovino marrom
(Ref. IW387902)
A IWC está apresentando seu primeiro Pilot’s Chronograph
com movimento da família de calibres 69000 e uma
caixa de diâmetro reduzido de apenas 41 milímetros.
A família de calibres, que foi introduzida pela primeira vez
em 2016, é um dos desenvolvimentos mais importantes
nos movimentos manufaturados pela IWC no início de sua
história. O calibre 69380, manufaturado pela IWC, é um
movimento de cronógrafo robusto com um clássico design
com roda de colunas. As horas e minutos marcados são
exibidos nos dois sub-mostradores nas posições de 9 e
12 horas. O sistema de cordas de linguetas, que dá corda
em ambos os lados, possui uma reserva de marcha de
46 horas. Uma gaiola interna feita de ferro doce protege o
movimento contra campos magnéticos.
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No Pilot’s Watch Automatic Spitfire (Ref. IW326801 e
IW326802), a IWC integrou pela primeira vez um movimento
de produção própria da nova família de calibres 32000 nos
Pilot's Watches.

O calibre 32110 manufaturado pela IWC está fazendo sua
estreia neste relógio. O movimento automático robusto
apresenta um sistema de cordas de linguetas que dá corda
em ambos os lados e proporciona reserva de marcha
de 72 horas. O relógio tem um confortável diâmetro de
39 milímetros. Uma gaiola interna feita de ferro doce
protege o movimento contra campos magnéticos.

-	Caixa em aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros
banhados a ródio, pulseira em tecido verde
(Ref. IW326801)

-	Caixa em bronze, mostrador verde-oliva, ponteiros
banhados a ouro, pulseira em couro bovino marrom
(Ref. IW326802)
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IWC SCHAFFHAUSE N

Apostando claramente na tecnologia e no desenvolvimento,
a marca suíça de relógios IWC Schaffhausen fabrica
desde 1868 cronógrafos de valor duradouro. A empresa
tornou-se uma referência internacional devido à sua
paixão por soluções inovadoras e engenhosidade
técnica. Como uma das marcas líderes mundiais no
segmento de relógios de luxo, a IWC cria obras-primas
da alta relojoaria que combinam engenharia e precisão
com design exclusivo. Enquanto empresa com
responsabilidade ambiental e social, a IWC promove a
produção sustentável, apoia instituições de todo o mundo
em seu trabalho com crianças e jovens e cultiva parcerias
com organizações comprometidas com a proteção do
meio ambiente.

D OW N LOA DS

Imagens dos novos modelos Spitfire estão
disponíveis gratuitamente em press.iwc.com

M AI S I N FO R M AÇÕ E S

IWC Schaffhausen
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BIG PILOT’S WATCH
PERPETUAL CALENDAR SPITFIRE

R E F. I W 5 0 3 6 0 1

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimento mecânico – Mecanismo de corda automática Pellaton – Display de reserva de marcha –
Calendário perpétuo com indicador de data, dia, mês e ano em quatro dígitos e fase perpétua da lua para
os hemisférios norte e sul – Parador dos pequenos segundos – Fundo em vidro de safira transparente – Coroa
parafusada – Vidro protegido contra deslocamento por quedas de pressão de ar – Limitado a 250 relógios

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado pela IWC
Frequência
Pedras
Reserva de marcha
Movimento

52615
28.800 vph / 4 Hz
54
7 dias (168 h)
Automático

RELÓGIO

Materiais	Caixa em bronze, fundo da caixa em titânio, mostrador verde-oliva,
ponteiros banhados a ouro, pulseira em couro bovino marrom
Vidro
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo dos dois lados
Estanqueidade
6 bar
Diâmetro
46,2 mm
Altura
15,3 mm
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PILOT’S WATCH TIMEZONER SPITFIRE
EDITION "THE LONGEST FLIGHT"
R E F. I W 3 9 5 5 0 1

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimento mecânico – Mecanismo de corda automática Pellaton – Mostrador de data – Segundos
central parador – Função Timezoner para ajuste de outro fuso horário usando o bisel rotativo –
Display 24 horas para função Worldtimer – Coroa parafusada – Vidro protegido contra deslocamento
por quedas de pressão de ar – Gravação especial no fundo da caixa – Limitado a 250 relógios

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado pela IWC
Frequência
Pedras
Reserva de marcha
Movimento

82760
28.800 vph / 4 Hz
25
60h
Automático

RELÓGIO

Materiais	Caixa em aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros banhados a
ródio, pulseira verde em tecido
Vidro
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo dos dois lados
Estanqueidade
6 bar
Diâmetro
46 mm
Altura
15,2 mm
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P I LOT ’ S WATC H U TC S P I T F I R E
E D I T I O N “ M J27 1 ”

R E F. I W 3 2 7 1 0 1

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimento mecânico – Mecanismo de corda automática Pellaton – Mostrador de data – Segundos
central parador – Segundo fuso horário – Caixa interna de ferro doce para proteção contra campos
magnéticos – Coroa parafusada – Vidro protegido contra deslocamento por quedas de pressão de ar
– Gravação especial no fundo da caixa – Limitado a 271 relógios

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado pela IWC
Frequência
Pedras
Reserva de marcha
Movimento

82710
28.800 vph / 4 Hz
31
60h
Automático

RELÓGIO

Materiais	Caixa em bronze, fundo da caixa em titânio, mostrador verde-oliva,
ponteiros banhados a ouro, pulseira em couro bovino marrom
Vidro
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo dos dois lados
Estanqueidade
6 bar
Diâmetro
41 mm
Altura
14,2 mm
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PILOT’S WATCH
CHRONOGRAPH SPITFIRE
R E F. I W 3 8 7 9 0 1 - I W 3 8 7 9 0 2

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimento mecânico – Função de cronógrafo para horas, minutos e segundos – Display de data e dia
– Parador dos pequenos segundos – Caixa interna de ferro doce para proteção contra campos
magnéticos – Coroa parafusada – Vidro protegido contra deslocamento por quedas de pressão de ar
– Gravação especial no fundo da caixa

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado pela IWC
Frequência
Pedras
Reserva de marcha
Movimento

69380
28.800 vph / 4 Hz
33
46h
Automático

RELÓGIO

Materiais

Vidro
Estanqueidade
Diâmetro
Altura

 ef. IW387901: Caixa em aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros
R
banhados a ródio, pulseira verde em tecido
Ref. IW387902: Caixa em bronze, fundo da caixa em titânio,
mostrador verde-oliva, ponteiros banhados a ouro, pulseira em
couro bovino marrom
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo dos dois lados
6 bar
41 mm
15,3 mm

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

PILOT’S WATCH AUTOMATIC SPITFIRE
R E F. I W 3 2 6 8 0 1 - I W 3 2 6 8 0 2

C AR AC TE R Í STI C A S

Movimento mecânico – Display de data – Segundos central parador – Caixa interna de ferro doce para
proteção contra campos magnéticos – Coroa parafusada – Vidro protegido contra deslocamento por
quedas de pressão de ar – Gravação especial no fundo da caixa

M OVI M E NTO

Calibre manufaturado pela IWC
Frequência
Pedras
Reserva de marcha
Movimento

32110
28.800 vph / 4 Hz
21
72h
Automático

RELÓGIO

Materiais

Vidro
Estanqueidade
Diâmetro
Altura

 ef. IW326801: Caixa em aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros
R
banhados a ródio, pulseira verde em tecido
Ref. IW326802: Caixa em bronze, fundo da caixa em titânio,
mostrador verde-oliva, ponteiros banhados a ouro, pulseira em
couro bovino marrom
Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo dos dois lados
6 bar
39 mm
Ref. IW326801: 10,8 mm
Ref. IW326802: 10,6 mm
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