
 

 

Génie 02 Air: Abra suas asas e suba! 

GENEBRA, 11 de março de 2014 /PRNewswire/ -- O Breva Génie 02 Air combina 
a sofisticação esplêndida de um relógio mecânico finamente trabalhado com a 
praticidade de um altímetro de alta performance. Se sua paixão é parapente, voo, 
paraquedismo, alpinismo, esqui ou simplesmente apreciar o ar fresco e vistas 
deslumbrantes que as altas altitudes oferecem, o Génie 02 Air é a companhia 
perfeita. 

Para visualizar o comunicado à imprensa em multimídia, favor clicar: 
http://www.multivu.com/mnr/65030-breva-genie-02-air-spread-your-wings-and-soar 

O movimento proprietário muito bem concluído foi desenvolvido exclusivamente 
para o Breva pelo premiado construtor do movimento Jean-François Mojon 
(Chronode). O Génie 02 Air é 100% feito na suíça, do início ao fim. 

O lado do mostrador do relógio é dominado por um sub-mostrador às 8 horas 
exibindo horas e minutos e o sub-mostrador do altímetro de precisão às 2 horas 
exibindo metros (ou pés). O arco ao redor do topo do mostrador é o indicador de 
altitude em grande escala, que exibe até 5.000 metros (ou 16.400 pés), com 
pequenos segundos abaixo. Às 4 horas está o indicador de reserva de energia de 
65 horas. 

Em lugar de destaque na parte inferior do mostrador está uma das duas cápsulas 
aneróides medindo a pressão do ar, com um braço de alta precisão multiplicando 
a expansão e a contração das cápsulas por 200 e afinando a pressão do ar para 
as duas indicações de altitude. 

Três coroas com gravações de chevron giram, configuram, ajustam e operam as 
funções do Génie 02: 

1. 9 horas: uma coroa de duas posições que tanto gira o movimento quanto 
define o tempo. 

2. 2 horas: uma coroa rosqueada que gira tanto a escala de precisão de 
altitude quanto a de larga escala para ajustar para as variações na pressão 
do ar. 

3. 4 horas: uma coroa rosqueada que veda o ar para fora do movimento ou 
permite que ele permaneça dentro (para a função de altitude). Logo acima 
da coroa, uma faixa vermelha no mostrador marcado "SEALED" (vedado) 
avisa quando a válvula está desbloqueada. 

Ao inverter o Génie 02 air permite-se que a complexidade do movimento de 415 
componentes seja mais plenamente apreciada. O movimento é emoldurado pelos 
codinomes de muitos aeroportos do mundo, gravado ao redor do perímetro do 
fundo do relógio junto com suas altitudes acima do nível do mar: GVA- 430M-, 



 

HND-6M-; SYD-9M-; JFK/LHR-24M; SIN-7M; DXB-19M; HKG-9M; GYD-3M; CDG-
119M; MIA-2M. 

O Génie 02 Air é uma edição limitada de 55 peças em titânio G5 disponível com 
calibrações em metros ou pés e seu preço de varejo é de 120.000 CHF. 

Para mais informações, favor contatar: info@breva-watch.com Tel.: +41-22-737-
49-98 

  

 


