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• Duas versões, uma com as fases da lua e a outra com data, mostradores 
castanho acinzentado, totalmente inéditas na coleção. 

• Como todos os modelos da coleção Égérie, cada relógio possui três 
braceletes permutáveis castanho acinzentado: em pele de crocodilo, 
cetim e pele de carneiro com efeito acolchoado. 
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É G É R I E  F A S E  L U N A R 

Referências  8005F/000R-B958 
  
Calibre 1088 L
 Calibre de manufatura
 Mecânico, carga automática
 30 mm (9¼ ’’’)) de diâmetro, 5.03 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 164 peças
 26 rubis

Indicações Hora, minutos e segundos centrais; Fases da lua
  
Caixa  Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 37 mm de diâmetro, 9,32 mm de espessura
 Bisel com 58 diamantes de talhe brilhante, engastados
 Coroa engastada com uma pedra de lua 
 Fundo em cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Mostrador Opalina de tonalidade castanho acinzentado, decorada com um padrão plissê elaborado com a técnica 
de estofamento. 

 Aro de ouro rosa 5N de 18 quilates com 36/34 diamantes engastados. em talhe brilhante
 Ponteiro dos minutos com efeito perolado circular. 
 Números árabes e marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates
   
Braceletes/Fivelas Entregue com três braceletes permutáveis de tonalidades castanho acinzentado. Pele de aligator 

Mississippiensis, cetim e pele de carneiro com efeito acolchoado, todas com forro de pele de bezerro. 
 Cada uma das braceletes adicionais vem com uma fivela de ouro rosa 5N de 18 quilates. 

Engaste total 94 diamantes talhe redondo com um peso aproximado de 1,10 quilates (quilates mínimos garantidos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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É G É R I E  D E  C A R G A  A U T O M Á T I C A 

Referências  4605F/000R-B957
  
Calibre  1088
 Calibre de manufatura
 Mecânico, carga automática
 20,80 mm (9’’’) de diâmetro, 3,83 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 144 peças
 26 rubis

Indicações Hora, minutos e segundos centrais; Data 
  
Caixa  Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 35 mm de diâmetro, 9,32 mm de espessura
 Bisel com 58 diamantes de talhe brilhante, engastados
 Coroa engastada com uma pedra de lua 
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Mostrador Opalina de tonalidade castanho acinzentado, decorada com um padrão plissê elaborado com a técnica 
de estofamento. 

 Aro em ouro rosa 5N de 18 quilates com 36/34 diamantes engastados em talhe brilhante
 Ponteiro dos minutos com efeito perlado circular. 
 Números árabes e marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates
  
Braceletes/Fivelas Entregue com três braceletes permutáveis de tonalidades castanho acinzentado Pele de aligator 

Mississippiensis, cetim e pele de carneiro com efeito acolchoado, todas com forro de pele de bezerro. 
 Cada uma das braceletes adicionais vem com uma fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates. 

Engaste total  92 diamantes talhe redondo com um peso aproximado de 0,97 quilates (quilates mínimos garantidos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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