
 
                                                   
 

                       

A Zenith e a Phillips se unem para um exclusivo cronógrafo  
El Primero em platina que será oferecido durante o leilão de relógios  

The Geneva Watch Auction X organizado pela Phillips. 
 
Especialmente desenvolvido pela Phillips in Association with Bacs & Russo para comemorar o jubileu de ouro 
do cronógrafo El Primero da Zenith, esse exclusivo relógio será leiloado em Genebra nos dias 9 e 10 de 
novembro de 2019. A renda arrecadada com o leilão desse exclusivo relógio comemorativo será doada à 
Zoe4Life, uma organização suíça sem fins lucrativos que faz parte da rede Childhood Cancer International. O 
evento sobre esse relógio especial e exclusivo faz parte da turnê mundial do 50º aniversário que atravessou os 
5 continentes durante o ano de 2019 para comemorar o primeiro cronógrafo automático da história da 
relojoaria lançado pela Zenith em 1969 
 
Genebra, Suíça – 1º de outubro de 2019 – a Zenith está encerrando seu ano de celebrações do jubileu de ouro 
do El Primero com um grande evento. Em 08 de novembro de 2019, em Genebra, a última parada de sua turnê 
mundial de aniversário, a Zenith - em parceria com a Phillips in Association with Bacs & Russo – lançará um 
exclusivo e realmente inédito El Primero em platina que despertará o interesse dos colecionadores de relógios 
e os aficionados pelo El Primero. 
 
Entre alguns dos mais cativantes e historicamente relevante relógios de colecionadores oferecidos durante o 
leilão de relógios de Genebra que será realizado entre os dias 9 e 10 de novembro de 2019 no Hôtel La Réserve 
em Genebra pelo leiloeiro líder do setor Phillips in Association with Bacs & Russo, que despertará um grande 
interesse sem dúvida nenhuma: a versão única do cronógrafo El Primero da Zenith em platina. 
 
Com uma linhagem inigualável entre os cronógrafos, esse relógio específico é, sem dúvida nenhuma, especial. 
Desenvolvido pela Phillips in Association with Bacs & Russo junto com a Zenith — uma primeira vez para o 
leiloeiro — essa criação exclusiva celebra o 50º aniversário da invenção do El Primero da Zenith, primeiro 
cronógrafo automático com uma surpreendente versão do icônico A384. Excepcionalmente para essa 
exclusiva criação e a primeira vez para um El Primero, o relógio é feito em platina PT 950. 
 
Outra estreia para a Zenith: o mostrador exclusivo e precioso com um toque vintage foi produzido em lapis 
lazuli, uma pedra extremamente azul com manchas douradas. A pulseira é feita em couro de vitelo imprimindo 
uma simplicidade elegante. Como testemunho da confiabilidade e robustez testadas pelo tempo, ele vem com 
50 anos de garantia internacional especial. O resultado final é um relógio visualmente cativante que certamente 
agradará conhecedores, entusiastas e colecionadores. 
 
“Esse será o primeiro e único El Primero A386 em platina,” afirma o CEO da Zenith, Julien Tornare, que 
acrescenta “e é perfeito para celebrar uma verdadeira revolução em termos de precisão em medição do 
tempo.” 
 
“Foi um prazer trabalhar com os especialistas na Phillips e a equipe da Zenith para explorar as possibilidades 
para concretizar uma visão exclusiva, criativa e contemporânea, que extrapola os limites ao mesmo tempo em 
que respeita a tradição,” diz Aurel Bacs, consultor sênior da Bacs & Russo, acrescentando, “o resultado é 
conscientizar sobre a importância do El Primero como um marco em horologia.” Especialmente gratificante 
porque a renda arrecadada com o leilão desse exclusivo relógio comemorativo será doada à Zoe4Life, uma 
organização suíça não lucrativa que faz parte da rede Childhood Cancer International. 
 
O El Primero em platina será lançado na véspera do leilão, em um evento especial que acontecerá em 08 de 
novembro em La Rèserve, Genebra, para coroar a turnê mundial do 50º aniversário do El Primero que levou a 
tocha do El Primero, como ele era, pelos 5 continentes durante o ano de 2019 para celebrar o primeiro 



 
                                                   
 

                       

cronógrafo automático da história da relojoaria lançado em 1969.  
Datas de exposição: 7 a 10 de novembro de 2019 – Hôtel La Réserve – Genebra. 
 
ZENITH: O futuro da relojoaria suíça 
Tendo a inovação como seu lema, a Zenith apresenta movimentos excepcionais que são desenvolvidos e 
manufaturados internamente para todos os seus relógios como, por exemplo, o DEFY Inventor com seu 
oscilador monolítico em silício produzido com um processo altamente técnico, o DEFY El Primero 21 com seu 
cronógrafo de centésimo de segundo de alta frequência. Desde a sua criação em 1865, a Zenith redefiniu 
consistentemente as noções de precisão e inovação, incluindo o primeiro “Pilot Watch” nos primórdios da 
aviação e o primeiro calibre de cronógrafo automático “El Primero” produzido em série. Sempre um passo à 
frente, a Zenith está escrevendo um novo capítulo em seu legado único, estabelecendo novos padrões para 
desempenho e designs inspirados. A Zenith está aqui para moldar o futuro da relojoaria suíça, lado a lado com 
aqueles que ousam desafiar o próprio tempo e ir além.  
Visite: www.zenith-watches.com 
 
 
SOBRE A PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO 

A equipe de especialistas da Phillips Watches é dedicada a uma rígida abordagem com a qualidade, 
transparência e atendimento ao cliente que chegou a um total de US$ 108 milhões em 2018 – seu terceiro ano 
consecutivo como líder mundial em leilões de relógios. Uma seleção de nossos recentes valores recordistas: 

1. Rolex “Paul Newman” Daytona de Paul Newman referência 6239 (CHF 17,709,894/US$17,752,500) – 
Leilão de Nova York: Ícones vencedores – 26 de outubro de 2017 – O maior resultado alcançado por 
um relógio de pulso em leilões. 

2. Patek Philippe referência 1518 em aço inoxidável (CHF 11.020.000 /US$11.112.020) – Leilão de 
relógio de Genebra: FOUR – 12 de novembro de 2016 – O melhor resultado já alcançado por um 
relógio de pulso Patek Philippe em um leilão. 

 
SOBRE A PHILLIPS 
Phillips é uma plataforma líder global para compra e venda de peças de arte e design dos séculos XX e XXI. 
Com expertise dedicada nas áreas de arte, design, fotografia, edições, relógios e joias contemporâneas e do 
século XX, a Phillips oferece serviços profissionais e aconselhamentos em todos os aspectos da coleção. Os 
leilões e exposições acontecem em salas destinadas a leilões em Nova York, Londres, Genebra e Hong Kong, 
onde os clientes são atendidos por representantes da Europa, EUA e Ásia. A Phillips também oferece uma 
plataforma de leilões online que pode ser acessada em qualquer lugar do mundo.  Além de propiciar 
oportunidades de compra e vendas através de leilões, a Phillips auxilia vendas privadas e oferece assistência 
com apreciação, avaliações e outros serviços financeiros. Visite www.phillips.com para mais informações. 
 
Sobre a Zoé4life 
A Zoé4life é uma organização sem fins lucrativos registrada e reconhecida como um serviço de utilidade 
pública cuja missão é apoiar pesquisas e fornecer suporte financeiro a famílias necessitadas, dando apoio às 
crianças durante o tratamento e conscientizando sobre o câncer infantil. Todas as doações podem ser abatidas 
dos impostos. Visite: www.zoe4life.org 
 
Contatos de imprensa  
ZENITH PHILLIPS in Association with Bacs & Russo 
Minh-Tan-Bui Asta Ponzo 
minh-tan.bui@zenith-watches.com aponzo@phillips.com 
T +41 79 515 47 54 T +41 79 961 85 66 
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