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• Uma versão totalmente em ouro rosa que harmoniza na perfeição com o mostrador azul e um 
acabamento acetinado com efeitos de raios de sol.  

• Um movimento mecânico automático extremadamente fino:  o calibre 2160 tourbillon ultraplano equipado 
com um rotor periférico e reserva de marcha de 80 horas.

• Três correias/braceletes trocáveis. 

Genebra, 7 de abril de 2021 – Depois da versão em aço, apresentada em 2019, o modelo Overseas 
tourbillon surge agora numa versão em ouro rosa 5N, de 18 quilates. Um tourbillon, um mostrador lacado a 
azul, um acabamento acetinado com efeitos de raios de sol e um sistema de correias/braceletes trocáveis 
complementam esta peça refinada e, simultaneamente, moderna – dois conceitos profundamente 
estimados pela Maison.  Este novo modelo, apresentado por ocasião da Watches & Wonders 2021, 
enquadra-se na temática da Casa em 2021: intitulada Classic with a Twist, realça a energia criativa da 
Vacheron Constantin, que se guia por uma identidade que enaltece o património e se atreve a dotá-lo de 
um toque inesperado. 

Esta nova versão em ouro rosa enaltece os mais de 265 anos de tradição relojoeira transmitida de geração 
em geração nas oficinas da Manufatura. Testemunha igualmente o cuidado da Maison em produzir relógios 
com grandes complicações, demonstrando desta forma uma preocupação inesgotável pelos pormenores 
técnicos e pela fiabilidade, patente no calibre 2160, um movimento tourbillon ultraplano com uma 
espessura de apenas 5,65 mm.  
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Espírito viajante

O Overseas tourbillon em ouro rosa 5N, de 18 quilates, é guiado por um marcado espírito viajante, herdado 
de um dos fundadores da Vacheron Constantin. Com os olhos postos em horizontes longínquos desde 
a sua origem, a Casa está presente nos 4 continentes desde o século XIX e alimenta a sua expansão 
percorrendo diferentes partes do mundo, através de novos encontros emblemáticos que têm vindo a 
marcar a sua história. Aproveitando esta dinâmica, a Manufatura aperfeiçoa constantemente os seus 
modelos de acordo com as exigências dos seus clientes, como se pode observar nesta nova versão do 
modelo Overseas tourbillon que simboliza um estilo de vida moderno, aberto ao mundo. 

Um design desportivo e elegante

Este novo modelo Overseas tourbillon evidencia a sua elegância em qualquer situação. Um design 
sofisticado e elegante graças às linhas dinâmicas da caixa em ouro rosa 5N, de 18 quilates, e do bisel 
hexagonal, que sugere a forma da Cruz de Malta. Refletindo um espírito marcadamente urbano, a refinada 
caixa de 42,5 mm aloja um emblemático mostrador lacado a azul e acabamento acetinado com efeitos de 
raios de sol. Para além da sua cor intensa, desenvolvida especificamente para a coleção, distingue-se pela 
riqueza de detalhes que o compõem:  um acabamento acetinado com efeitos de raios de sol, realçado por 
elegantes efeitos luminosos, índices horários e ponteiros em ouro rosa 5N, de 18 quilates, que harmoniza 
na perfeição com as braceletes/correias trocáveis.  Segundo as preferências, o relógio pode usar-se com 
uma bracelete em ouro rosa 5N, de 18 quilates, ou com uma correia em pele Mississippiensis alligator ou de 
borracha, ambas azuis. Tanto a correia em pele como a de borracha são entregues com um fecho ardillon 
em ouro rosa 5N, de 18 quilates. Não é necessário utilizar ferramentas para estas pequenas mudanças. 
Este conceito de intercambiabilidade simples e fiável, desenvolvido pela Maison, proporciona uma 
verdadeira sensação de originalidade controlada.  
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Calibre 2160

A procura da excelência que move permanentemente os relojoeiros da Casa permite-lhes conhecer 
plenamente os requisitos que um relógio exige. A perícia técnica e a precisão extrema são os 
denominadores comuns deste relógio, cujo tourbillon anula através da sua rotação os efeitos  da gravidade 
terrestre. Para além da sofisticação deste movimento ultraplano, constituído por 188 peças alojadas 
num espaço de apenas 5,65 mm de espessura, o espírito da coleção exprime-se de forma pragmática 
através de uma confortável reserva de marcha de 80 horas e da útil presença de um pequeno ponteiro dos 
segundos na caixa do tourbillon. 

A perícia técnica é igualmente evidente nos acabamentos do calibre. A caixa do tourbillon, além de 
perfurada, incorpora uma barra delicadamente biselada à mão, um trabalho que, só para esta peça, requer 
12 horas.  No bordo do fundo da caixa, a massa oscilante periférica em ouro de 22 quilates, decorada com 
motivos inspirados na Cruz de Malta, não só realça a finura do movimento como também permite admirar a 
beleza das peças de acabamento tradicional. 
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Classic with a Twist

A criatividade da Vacheron Constantin manteve-se sempre em sintonia com o seu tempo, conjugando-a 
simultaneamente com a memória da Casa. Este código de elegância, assumido por cada relojoeiro 
artesão e designer ao longo dos anos e dos séculos, distingue o património e arrisca- se na exploração 
do inesperado. Num equilíbrio entre virtuosismo técnico e refinamento estético, o encanto dos relógios 
da Vacheron Constantin consegue transpor as diferentes épocas permanecendo intacto. Porque a 
intemporalidade não se obtém simplesmente seguindo as convenções da relojoaria tradicional, cada 
criação tem um toque de audácia que se revela nos mais pequenos pormenores. Visualizações especiais, 
indicações descentradas, biselado específico de todas as peças, acabamento artesanal e a complexidade 
de um mecanismo são apenas alguns exemplos desta perícia. O resultado de tudo isto oferece-nos um 
campo de expressão muito pessoal no qual convergem a técnica e o estilo numa subtil harmonia entre o 
convencional e o atípico. 
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Resumo

Dedicado aos viajantes, o modelo Overseas tourbillon, com a sua nova caixa em ouro rosa 5N, de 18 quilates, encontra-
se em perfeita sintonia com os dias de hoje. Simboliza a modernidade e a excelência técnica com o seu movimento 
tourbillon calibre 2160 ultraplano, que conduz a atenção para o pormenor dos seus acabamentos. Graças às suas 
correias/braceletes trocáveis, em ouro rosa, em pele alligator e em borracha, este relógio é perfeito para qualquer 
momento. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas tourbillon

Referência 6000V/110R-B733

Calibre 2160 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático, massa oscilante periférica 
 31 mm (13½’’’) de diâmetro, 5,65 mm de espessura
 Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha 
 2,5 Hz (18.000 alternâncias hora) 
 188 peças
 30 rubis  
  Relógio certificado com o Punção de Genebra

Indicações Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos na gaiola do 
 Tourbillon (parafuso de cor)
 Tourbillon
 
Caixa Ouro rosa 5N, de 18 quilates 
 42,5 mm de diâmetro, 10,39 mm de espessura
 Aro de encaixe em ferro doce que garante a proteção antimagnética 
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade  testada sob uma pressão de 5 bares (aproximadamente 50 metros)
 
Mostrador Lacado translúcido a azul, acabamento acetinado com efeitos de raios de sol e friso com acabamento 

aveludado 
 Marcadores horários e ponteiros das horas e minutos em ouro rosa 5N, de 18 quilates, realçados com 

Super-LumiNova®

 
Bracelete Bracelete em ouro rosa 5N, de 18 quilates (elos polidos e acetinados em forma de meia Cruz de Malta), 

com fecho triplo de báscula com pulsadores e um sistema de ajuste para uma comodidade perfeita.

Correias adicionais Pele Mississippiensis alligator azul com costuras azuis
 Borracha azul
 
Fechos Cada correia adicional é fornecida com um fecho ardillon em ouro rosa 5N, de 18 quilates 
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.

Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e 

estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.

A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas 

coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix,  Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à 

sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças 

ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021
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