BİR İKONUN EVRİMİ:
IWC SCHAFFHAUSEN,
PORTUGIESER AİLESİNE YENİ
MODELLER EKLİYOR

Schaffhausen, 25 Nisan 2020 – IWC Schaffhausen, eklediği çekici modellerle Portugieser ailesini genişletmeye
devam ediyor. Tasarımında kompakt otomatik stil, efsanevi daimi takvim barındıran İkonik Portugieser, kasası
zarif orantılara sahip sportif denizci kronografı ve gelgit göstergesiyle donatılmış ilk saat... Bunlar tamamı IWC
üretimi kalibreler ile çalışan ve Portugieser ailesinin cazibesine cazibe katan yeni koleksiyonun öne çıkan
özelliklerinden sadece birkaçı…

Sadece bazı tasarımlar zamansız sıfatını hak eder. IWC,
Portugieser ile 1930’ların sonunda bir ikon yarattı. Seriye
adını veren Portekizli iki iş insanının ısmarladığı
Referans 325, bir cep saati kalibresiydi. İlhamını IWC’nin
o dönemde Britanya Kraliyet Donanması için ürettiği
masa saatlerinin net, açık ve fonksiyonel kadranından
almıştı. Portugieser en baştan itibaren cep saatlerinin
tipik stil unsurlarını denizci aletlerinin hassasiyeti ve kolay
okunurluğu ile zenginleştirmeyi başardı
IWC Schaffhausen CEO’su Christoph Grainger-Herr
“Portugieser ile ilgili en önemli özelliklerden biri ilk
tasarlandığı günden beri tasarımının çok az değişmiş
olması. Portugieser’in açık, fonksiyonel tasarımı 80
yıldan uzun süre önce ne kadar yeni ve modern
görünüyorsa, şimdi de o kadar yeni ve modern.
Dolayısıyla Portugieser, IWC’yi bir marka olarak
diğerlerinden ayıran zamansız modernliği temsil ediyor.
Şimdi de yeni koleksiyon, en ünlü saat ailemizi çok daha
çekici kılmakla kalmıyor ikonlaşmış bir tasarımın nasıl
daha da ileriye taşındığını gösteriyor.”diye açıklıyor.

TÜM KOLEKSİYON IWC KALİBRELERİ İLE DONATILDI
Yeni koleksiyondaki tüm saatler, şirket içinde üretilmiş
kalibreler taşıyor. Bazı modellerde seramik bileşenlere
sahip Pellaton kurma sistemi içeren 89000 ve 69000
kalibre ailelerinden otomatik mekanizmalar var.
Kronograf modellerde ise 89000 ve 69000 kalibre aileleri
durma sürelerinin hatasız ölçülmesini sağlıyor. IWC’nin
en popüler modellerinden biri olan Portugieser
Chronograph’ın (Ref. 3716) standart versiyonu artık
şirket içinde üretilen 69355 kalibre ve şeffaf safir cam
kasa sırtı ile donatıldı. Ayrıca iki yıllık garanti süresi
dahilindeki herhangi bir IWC saati uluslararası garanti
süresini sekiz yıla çıkaran My IWC programına
kaydedilebiliyor.

BUTİKLERE ÖZEL EDİSYONLAR

KASA ÇAPLARI KÜÇÜLMÜŞ MODELLER

sadece 40

Denizci temasından esinlenen mavi ve altın sarısı

milimetre çapındaki kompakt kasasında saat 6
konumundaki saniye alt kadranı ile ikonik tasarımın
koleksiyona geri dönüşünün simgesi. Yeni otomatik
model gücünü Pellaton kurma sistemi barındıran IWC
üretimi 82200 kalibreden alıyor. Portugieser Perpetual
Calendar 42 (Ref. 3442) modelinde daimi takvim ilk kez
IWC üretimi 82200 kalibre ailesindeki bir mekanizmaya
entegre edildi. IWC üretimi 82650 kalibre ile çalışan ve
kasası 24 milimetre olan model takvim bilgilerini üç ayrı
alt kadranda gösteriyor

renkleriyle incelikli tasarım detaylarına sahip seçili
modeller sadece IWC butiklerinde ve IWC.com adresinde
satışa sunulacak. Bu saatlerin 18 karat 5N altın ya da 18
karat Armor Gold®’dan yapılan kasalarını mavi kadranlar
ve dana derisinden mavi renkli örgü kayışlar tamamlıyor.
Armor Gold® geliştirilmiş mikro yapısı sayesinde
geleneksel 5N altın alaşımlarından çok daha yüksek
sertlik
yapısına
sahip,
yenilikçi
bir
materyal.
Koleksiyondaki iki model ise IWC’nin Yüksek Saatçilik
alanındaki uzmanlığının altını çiziyor: Retrograd tarih
göstergesini tourbillon ile bir araya getiren Portugieser

Portugieser Automatic 40 (Ref. 3583)

SPORTİF DENİZCİ
Hem suya hem darbelere dayanıklı olan Portugieser
Yacht Club sportif bir denizci saati olarak karşımıza
çıkıyor. Kasaları 44 milimetre çapındaki yeni modeller
düz kasa halkası taşıyor. Portugieser Yacht Club Moon &
Tide (Ref. 344001) en yakın medceziri gösteren yeni
geliştirilmiş

gelgit
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modelini ise paslanmaz çelik bilezik ya da 18 karat 5N
altın bilezikle takmak mümkün.

Tourbillon Rétrograde Chronograph (Ref. 3940) ve
kadranında tourbillon ve daimi takvimi buluşturan
Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon (Ref. 5045)

IWC SCHAFFHAUSEN
IWC Schaffhausen teknoloji ve mühendislik alanlarına odaklanan net bakış açısıyla 1868’den beri değerinden hiçbir şey
kaybetmeyen saatler üretiyor. Şirket yenilikçi çözümleri ve teknik ustalığı temel alma tutkusuyla uluslararası bir
şöhret edinmiş durumda. Lüks saat segmentinde dünyanın önde gelen markalarından biri olan IWC, özgün
tasarım anlayışını üstün hassasiyetle birleştirerek Seçkin Saatçilik Sanatı’nın ayrıcalıklı örneklerini yaratıyor.
Ekolojik ve sosyal sorumluluklarının farkında bir şirket olarak IWC sürdürülebilir üretim prensiplerini koruyor; çocuklar
ve gençler için çalışan dünya çapındaki organizasyonları destekliyor; iklim ve çevre koruma çalışmaları yapan
organizasyonlarla ortaklıklar yürütüyor.
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