	
  

	
  

Genebra: 17 de Janeiro de 2015
Lançamento do Génie 03 por Breva: Um Velocímetro … No seu Pulso!
Com uma velocidade que nem mesmo um velocímetro poderá conseguir calcular – menos de
cinco anos – Breva Geneve demonstrou um incomparável pensamento lateral. O mundo do
relógio está repleto de complicações que são interpretadas e reinterpretadas por inúmeras
marcas. Cronógrafo, fases da lua, GMT, programador de horas, repetidor de minutos, calendário
perpétuo – tudo existe em milhares de variantes. Mas não para a Breva.
Génie 01	
   foi	
   o	
   primeiro	
   relógio	
   de	
   pulso	
   com	
   horas,	
   altímetro,	
   barómetro	
   –	
   para	
   prever	
   as	
  
condições	
   meteorológicas – e com indicações de reserva de energia fornecidas por um
movimento inteiramente mecânico, muito do qual é visível através o mostrador aberto e o verso
do mostrador. Génie 02 combina a invulgar sofisticação de uma maravilhosa obra artesanal de
arte mecânica, um cronómetro, com a praticabilidade de um altímetro inteiramente funcional, de
alto desempenho, disponível em duas versões.
Surge Génie 03, o primeiro relógio de pulso mundial dispondo de um velocímetro funcional.
Antes da aparição deste notável relógio, estes apenas podiam calcular a velocidade utilizando
uma escala gravada marcada em milhas ou quilómetros por hora, utilizando o segundo ponteiro
deslizante ou as funções cronográficas para avaliar a velocidade em relação a uma milha ou a um
quilómetro. Conquanto isto satisfaça alguns dos requisites, não era uma indicação em “tempo
real” continuamente actualizada.
Génie 03 Génie está equipado com um mecanismo de medição científica patenteado "velocidade
instantânea", com um mecanismo de extrusão exclusivo que cria um visual único. Quando
ampliado para indicar a velocidade, destaca-se orgulhosamente 6mm da estrutura do próprio
relógio. Incluídas no mecanismo de extrusão do Titanium G5, formado por 45 componentes,
estão Copos hemisféricos Robinson em liga especial, formando um anemómetro. O clássico
aparelho para medir a velocidade do vento, foi adaptado ao Génie 03 para indicar velocidades
entre 20 e 200 km/hora ou 10 a 125 mph.
Sempre que utilizado no pulso de um ciclista, motociclista, operador de barco de velocidade ou
automobilista, com o pulso exposto ao ar em movimento, Génie 03 indicará a velocidade com
uma mão vermelha, contra índices de velocidade gravados interiormente e um campo laqueado e
gravado para a escala da velocidade exterior na chanfradura. As suas leituras são instantâneas e
não necessitam cálculos da parte do utilizador, nem o relógio necessita do utilizador para
localizar uma milha ou um quilómetro avaliados.
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Génie 03 é resistente à água até 30 metros em todas as circunstâncias, com o velocímetro
aberto ou fechado, e resistente à poeira mesmo com o velocímetro activado.
Naturalmente, Génie 03 desempenha a função elementar de um relógio mostrando as horas, os
minutos, os segundos, mas também a indicação da reserva de energia. O varrimento é
automático, a reserva de energia tem uma capacidade de 70 horas.
Um velocímetro no pulso? “InGénieous!!” (Engenhoso!)
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Especificações Técnicas
Funções
Indicações
Horas, minutos, segundos, velocidade instantânea, indicador de energia
Caixa, Mostradores e Pulseira
Material da caixa: Títano G5
Dimensões: 44.70 mm x 15.70 mm
Espessura com o anemómetro fechado: 17.50 mm
Espessura com o anemómetro aberto: 23.50 mm
Número de componentes: 83
Coroa: configuração da coroa às 4 horas
Pulsor: activação do pulsor do velocímetro às 2 horas
Cristais: cristal de safira e verso do mostrador tratados com revestimento antirreflexo em ambos
os lados.
Mostrador das horas Time dial: índices em ouro branco em visor de cristal fumado de safira
translúcida
Mostrador do velocímetro: índices de velocidade gravados interiormente campo laqueado e
gravado para a escala da velocidade exterior na chanfradura..
Escalas de velocidade: disponíveis em valores de quilómetros ou milhas por hora
Movimento resistente à água: 30 metros (em qualquer ocasião)
Velocímetro resistente à água: 30 metros (velocímetro fechado)
Resistência à poeira: velocímetro activo
Pulseira e fivela: pulseira em borracha natural com fivela de pinos em títano G5
Movimento
Movimento único de acção mecânica desenvolvido exclusivamente por Breva
Calibre: BRE03.001
Diâmetro: 35 mm
Número de componentes: 230
Número de rubis: 34
Equilibrar a frequência: 4 Hz exibidos na roda de balanço
Energia: 70 horas através da fachada da parte anterior do sistema automático do barril
esquelético, micro rotor gravado com a bússola Breva
Velocímetro
Medição científica de velocidade instantânea patenteado com mecanismo de extrusão exclusivo
Copos hemisféricos Robinson em liga especial
Mecanismo de extrusão em títano G5
Mostra valores: 20 a 200 km/hora ou 10 a 125 mph
Número de componentes: 45
Preço: CHF 48.800 + TAX
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BREVA EM GENEBRA
Acerca de Breva:
Breva é uma marca topo de gama Suíça de relógios fundada em 2010 pelo seu Presidente e
empresário detentor de todos os poderes Vincent Dupontreué. Transbordando de ideias
inovadoras, Breva esforça-se por abolir as fronteiras da ciência relojoeira criando instrumentos
científicos que monitorizam o espaço circundante do seu utilizador
Após 3 anos de pesquisa e desenvolvimento, na Baselworld 2013 Breva lançou o seu primeiro
relógio pioneiro – o Génie 01, o primeiro relógio de pulso mecânico com a hora, um barómetro
para prever o tempo, altímetro e indicações sobre a reserve de energia.
Na Baselworld 2014, a marca lançou a sua segunda criação– o Génie 02 – um altímetro
mecânico perfeitamente funcional, de desempenho topo de gama.
Breva Genève demonstra uma visão radical, inovadora de topo de gama na relojoaria com as
suas complicações. Ligado ao conceito de “monitorizando o seu espaço circundante” e movido
pelo espírito de inovação, Breva é o elo de união entre a relojoaria de tradição e de modernidade
– desenvolvendo um movimento inovador com um design intemporal.
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