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ALTA FREQUÊNCIA ESPECTRAL: A ZENITH REVELA O ESTOJO DE 
CONJUNTO "ULTRA COLOUR" COM 8 MODELOS DEFY 21 PLENOS DE COR 

 
A ZENITH sempre explorou a cor, com recurso à inovação e à ousadia, quer seja através dos seus 
mostradores de cores vibrantes na década de 1970 ou dos movimentos inovadores com 
acabamentos em tons marcantes das criações mais recentes. 
 
O DEFY 21, o primeiro modelo a integrar o El Primero, o inovador movimento de cronógrafo com 
precisão de 1/100 de segundo da ZENITH, reflete o desejo de a ZENITH exprimir a noção de 
precisão de alta frequência através das frequências de luz e cor. A ideia foi concretizada pela 
primeira vez no DEFY 21 Ultraviolet em 2020, que estabeleceu um novo código de design para o 
DEFY 21, sendo que a ZENITH expressa agora plenamente o conceito com o estojo de conjunto 
DEFY 21 Ultra Colour. 
 
Em oito versões diferentes do DEFY 21 e limitadas a apenas oito estojos de conjunto, as peças Ultra 
Colour são todas produzidas em titânio leve com acabamento totalmente mate, que permite que a 
cor interior brilhe. O mostrador aberto apresenta contadores de cronógrafo em relevo a combinar 
com o tom cinzento da caixa, sob os quais se aplicam cores metálicas vibrantes no elemento do 
relógio onde menos se espera: o movimento.  
 
As pontes e o rotor oscilante das oito peças Ultra Colour têm acabamentos monocromáticos em oito 
tons diferentes: preto, azul, violeta, laranja, rosa, verde, turquesa e caqui. Os tons metálicos mudam 
com a luz, realçando o sentido de volume e dinamismo desta excecional série vibrante. As 
braceletes em borracha com "efeito Cordura" também combinam com as cores do movimento. 
 
Visível através do mostrador e do fundo da caixa em safira, é possível admirar o excecional 
cronógrafo automático de alta frequência e com precisão de 1/100 de segundo El Primero 21, que 
está no auge do desempenho e precisão e conta com dois órgãos reguladores independentes e 
redutores de velocidade para as funções de cronómetro e cronógrafo, operando a frequências de 
5 Hz (36 000 VpH) e 50 Hz (360 000 VpH), respetivamente. 
 
O estojo apresenta um carácter tão espetacular quanto os oito relógios, envolvendo perfeitamente 
a sua ampla gama de tons.  Luminoso e transparente com uma aura quase cristalina, o estojo de 
conjunto Ultra Colour está disponível numa caixa de apresentação em acrílico transparente, com um 
efeito iridescente que refrata a luz para exibir diferentes cores, consoante o ângulo de luz. No fundo 
da caixa, cada um dos relógios apresenta a gravação de um número de edição limitada de 1 a 8, e 
cada estojo de conjunto incluirá relógios sequencialmente numerados de 1 a 8, em vez de ter o 
mesmo número para os oito relógios num único estojo de conjunto.   
 
O estojo de conjunto DEFY 21 Ultra Colour consiste numa edição muito limitada de apenas 8 
exemplares e está exclusivamente disponível nas lojas físicas e online da ZENITH em todo o mundo. 
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ZENITH: O CÉU É O LIMITE. 
 
A ZENITH existe para inspirar todas as pessoas a seguirem os seus sonhos e a tornarem-nos 
realidade, contra todas as probabilidades. Desde a sua fundação em 1865, a ZENITH tornou-se a 
primeira manufatura relojoeira suíça com integração vertical e os seus relógios têm acompanhado 
figuras extraordinárias que sonharam mais alto e se esforçaram por alcançar o impossível, desde o 
voo histórico de Louis Blériot sobre o Canal da Mancha até ao salto em queda livre estratosférico e 
recordista de Felix Baumgartner. A Zenith destaca também mulheres visionárias e pioneiras, 
celebrando os feitos alcançados e criando a plataforma DREAMHERS, na qual as mulheres podem 
partilhar as suas experiências e inspirar outras mulheres a concretizar os seus sonhos. 
 
Tendo na inovação a sua estrela-guia, a ZENITH usa movimentos exclusivos desenvolvidos e 
manufaturados internamente em todos os seus relógios. Desde a criação do El Primero em 1969, o 
primeiro calibre de cronógrafo automático do mundo, a ZENITH desenvolveu a mestria na precisão 
de alta frequência e oferece medições em frações de segundo, com uma precisão de 1/10 de 
segundo na coleção Chronomaster e de 1/100 de segundo na coleção DEFY. Porque a inovação é 
sinónimo de responsabilidade, a iniciativa ZENITH HORIZ-ON atesta o compromisso da marca para 
com a inclusão, diversidade, sustentabilidade e bem-estar dos colaboradores. A Zenith tem vindo a 
moldar o futuro da relojoaria suíça desde 1865, acompanhando aqueles que ousam desafiar-se a si 
próprios e alcançar novos patamares. Agora, é a sua vez de atingir o céu. 
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DEFY 21 ULTRACOLOR BOX SET 
 
Key points: 1/100th of a second Chronograph movement. Exclusive dynamic signature of one rotation per 
second. 1 escapement for the Watch (36,000 VpH - 5 Hz); 1 escapement for the Chronograph (360,000 VpH - 
50 Hz). Chronometer certified.  
Movement: El Primero 9004 automatic  
Frequency 36,000 VpH (5 Hz)  
Power reserve min. 50 hours 
Functions : 1/100th of a second chronograph functions. Chronograph power-reserve indication at 12 o'clock. 
Hours and minutes in the centre. Small seconds at 9 o'clock, Central chronograph hand, 30-minute counter at 
3 o'clock, 60-second counter at 6 o'clock 
Finishes: Colored main plate on movement and colored oscillating weight with satined finishings. Bracelet 
and movement matching color.   
Material: Microblasted titanium 
Water resistance: 10 ATM 
Dial: Openworked with grey subdials 
Hour markers: Rhodium-plated, faceted and coated with Superluminova SLN C1 
Hands : Rhodium-plated, faceted and coated with Superluminova SLN C1 

Bracelet & Buckle: Different colored straps matching the finishings. Microblasted titanium double folding 
clasp. 
Price: Defy 21Ultracolor box set 118’000 CHF 
References: 97.9001.9004/80.R944.T3/P, 97.9001.9004/80.R922.T3/P, 97.9001.9004/80.R948.T3/P 
97.9001.9004/80.R919.T3/P, 97.9001.9004/80.R943.T3/P, 97.9001.9004/80.R945.T3/P 
97.9001.9004-8/80.R955.T3/P, 97.9001.9004-6/80.R946.T3/P 
 


