LEGENDAS

PIAGET ALTIPLANO
Diâmetro : 40mm
Relógio de ouro rosa 18K
Mostrador meteorito cinza com índices de ouro rosa
Calibre Piaget 1203P ultrafino de corda automática
3mm de espessura, 29.9mm de diâmetro
Funções: horas e minutos, data nas 3 horas
Reserva de marcha: aproximadamente 44 horas
Frequência: 21’600 vph / 3 Hz
Número de joias: 25
Número de componentes: 209
Disco de granito circular, pontes biseladas com côtes de
Genève circulares, rodas escovadas, parafusos azuis, “P”
fixados na montagem do regulador como assinatura
Piaget, brasão gravado no peso oscilante de ouro cinza
ardósia
Bracelete de pele de crocodilo cinza com fecho de ouro
rosa 18K
Edição limitada a 300 unidades
G0A44051

Fotografia de ambiente do relógio Piaget Altiplano com
mostrador meteorito cinza
G0A44051

Modelo usando o relógio Piaget Altiplano com
mostrador meteorito cinza
G0A44051

Desenhos do relógio Piaget Altiplano com meteorito
cinza
G0A44051

PIAGET ALTIPLANO
Diâmetro : 40mm
Relógio de ouro rosa 18K
Mostrador meteorito dourado com índices cinzentos
Calibre Piaget 1203P ultrafino de corda automática
3mm de espessura, 29.9 de diâmetro
Funções: Horas e minutos, data nas 3 horas
Reserva de marcha: aproximadamente 44 horas
Frequência: 21’600 vph / 3 Hz
Número de joias: 25
Número de componentes: 209
Disco de granito circular, pontes biseladas com côtes de
Genève circulares, rodas escovadas, parafusos azuis, “P”
fixados na montagem do regulador como assinatura
Piaget, brasão gravado no peso oscilante de ouro cinza
ardósia
Bracelete de pele de crocodilo cinza com fecho de ouro
rosa 18k
Edição limitada a 50 unidades
G0A44050

Parte de trás do relógio Piaget Altiplano com mostrador
meteorito dourado
G0A44050

Os dois relógios Piaget Altiplano com mostrador meteorito
dourado e mostrador meteorito cinza G0A44050
e G0A44051

PIAGET ALTIPLANO
Diâmetro : 40mm
Relógio de ouro rosa 18K
Aro com 71 diamantes (aproximadamente 1,00
quilates)
Mostrador meteorito azul com índices de ouro
rosa
Calibre Piaget 1203P ultrafino de corda
automática
3 mm de espessura, 29.9 de diâmetro
Funções: Horas e minutos, data nas 3 horas
Reserva de marcha: aproximadamente 44 horas
Frequência: 21’600 vph / 3 Hz
Número de joias: 25
Número de componentes: 209
Disco de granito circular, pontes biseladas com
côtes de Genève circulares, rodas escovadas,
parafusos azuis, “P” fixados na montagem do
regulador como assinatura Piaget, brasão
gravado no peso oscilante de ouro cinza ardósia
Bracelete de pele de crocodilo azul com fecho de
ouro rosa 18K
Edição limitada a 300 unidades
G0A44052
PIAGET ALTIPLANO TOURBILLON
Diâmetro : 41mm
Relógio de ouro rosa 18K
aro cravejado com 85 diamantes
(aproximadamente 1,59 quilates)
Mostrador meteorito azul
Turbilhão Piaget 670P ultrafino de corda manual
4.6mm de espessura, 30,6 de diâmetro
Funções: Horas e minutos descentrados às 8
horas, turbilhão volante nas 2 horas
Reserva de marcha: aproximadamente 48 horas
Frequência: 21’600 vph / 3 Hz
Número de joias: 23
Número de componentes: 157
Horas e minutos descentrados e carruagem do
turbilhão formando um subtil 8, uma assinatura
Piaget
Sistema de ajuste de haste patenteado suíço
Disco circular, pontes biseladas com côtes de
Genève circulares, rodas escovadas, parafusos
pretos, caixa de turbilhão volante chanfrada à
mão
Bracelete de pele de crocodilo azul com fecho de
ouro rosa 18K
Edição limitada e numerada, Nº01/28
G0A44053

PIAGET ALTIPLANO
Diâmetro : 34mm
Relógio de ouro rosa 18K
Aro com 72 diamantes (aproximadamente 0.52
quilates)
Mostrador em madre perla com índices de ouro
rosa
Calibre Piaget 430P ultrafino de corda manual
2.1 mm de espessura, 20.5mm de diâmetro
Funções: Horas e minutos,
Reserva de marcha: aproximadamente 43 horas
Frequência: 21’600 vph / 3 Hz
Número de joias: 18
Número de componentes: 131
Disco de granito circular, pontes biseladas com
côtes de Genève circulares, rodas escovadas,
parafusos azuis, “P” fixados na montagem do
regulador como assinatura Piaget,
Bracelete de pele de crocodilo rosa com fecho de
ouro rosa 18K
Edição limitada a 300 unidades
G0A44060

Modelo com o Altiplano G0A44060

Possession – 29 mm
Caixa em oro branco de 18K com 162 diamantes
talha brilhante (approx. 1.55 cts), mostrador com
142 diamantes (approx. 0.75 ct)
Movimento quartzo Manufactura Piaget 56P
Pulsera rosa escuro com fecho ardillon- 2ª
pulsera entregue
G0A44098

Possession – 34 mm
Caixa em oro branco de 18K com 181 diamantes
talha brilhante (approx. 2.11 cts), mostrador com
239 diamantes (approx. 1.22 ct)
Movimento quartzo Manufactura Piaget 56P
Pulsera rosa escuro com fecho ardillon- 2ª
pulsera entregue
G0A44099

Possession – 29 mm
Caixa em oro branco de 18K com 162 diamantes
talha brilhante (approx. 1.55 cts), mostrador com
142 diamantes (approx. 0.75 ct)
Movimento quartzo Manufactura Piaget 56P
Brazalete com 317 diamantes talha brilhante
(aprox. 8,87ct)
G0A44083

Relógio Possession – 29 mm
Caixa de ouro rosa 18K com 162 diamantes
corte brilhante (aproximadamente 1.55 quilates)
Mostrador de madrepérola com 11 índices de
diamante (aproximadamente 0.07 quilates)
Movimento quartzo Manufactura Piaget 56P
Malha milanesa de ouro texturado de 18K
G0A44069
À venda exclusivamente nas boutiques

Model com relogio Possession G0A44069

Relógio Tradition – 26 mm
Caixa de ouro branco 18K com 42 diamantes
corte brilhante (aproximadamente 0.58 quilates),
mostrador de madrepérola rosa com 12 índices
de diamante (aproximadamente 0.04 quilates)
Movimento ultrafino mecânico de corda manual
Manufactura Piaget 430P
Bracelete de ouro branco 18K com fecho
regulável
G0A44070

Modelo com relogio Tradition G0A44070

Relógio Extremely Lady – 27x22 mm
Caixa de ouro rosa 18K com 24 diamantes corte
brilhante (aproximadamente 1.46 quilates),
mostrador trabalhado a ouro
Movimento Quartzo Manufatura Piaget 56P
Bracelete de ouro rosa 18K, decoração
“escamas” gravada, fecho regulável
G0A44217

Relógio Extremely Lady com o seu desenho
original
G0A44217

Gravação à mão da decoração de “escamas” na
bracelete do relógio Extremely Lady watch
G0A44217

Relógio Limelight Gala – 32 mm
Caixa de ouro branco 18K com 42
diamantes corte brilhante
(aproximadamente 4.74 quilates)
Mostrador de madrepérola branco
Movimento Quartzo Manufactura Piaget
690P
Bracelete de pele de crocodilo preto com
fecho ardillon com diamantes
(aproximadamente 0.06 quilates)
G0A44160

Vista de perfil do relógio Limelight Gala
G0A44160

Modelo com relogio Limelight Gala G0A44160

Modelo com relogio Limelight Gala G0A44160

Relógio Gala – 32 mm
Caixa de ouro rosa 18K com 42 diamantes
corte brilhante (aproximadamente 4.74
diamantes)
Mostrador de malaquita natural
Movimento Quartzo Manufatura Piaget
690P
Bracelete de ouro rosa 18K, decoração
“palace”, fecho regulável
G0A44167

Vista de perfil do relógio Gala
G0A44167

Mostrador de malaquita Limelight Gala e
bracelete de ouro 18K junto do seu
desenho original
G0A44167

Detalhe do mostrador Limelight Gala de
malaquita
G0A44167

Gravação à mão da decoração “palace” na
nova bracelete de ouro do relógio
Limelight Gala
G0A44167

Deslumbrante conjunto de diamantes do
aro de relógio Limelight Gala
G0A44167

Modelo com relogio Gala
G0A44167

1962 Piaget relógio património pulseira
joia
ouro rosa 18K com 18 diamantes corte
brilhante (aproximadamente 0.55 quilates)
calibre de corda manual Piaget 6N
Pulseira de ouro rosa 18K
Coleção privada Piaget

1972 Piaget Patrimony relógio Joia
ouro rosa 18k com 41 diamantes corte
brilhante (aproximadamente 2.01 quilates)
Mostrador de malaquita
Calibre de corda manual Piaget 9P
Pulseira de ouro rosa 18K
Coleção Privada Piaget

1973 Piaget Relógio Património
Ouro branco 18K
Mostrador de prata azul com 12 índices de
diamante
Calibre ultrafino de corda automática
Piaget 12P
Bracelete de ouro branco 18K
Coleção privada Piaget

Peças do Património Piaget, braceletes de
ouro e mostradores de pedra

Campanha Piaget de 1970

