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• Um prestigiado movimento ultraplano, com o Calibre 3500 da Maison, para uma complicação 
invulgar 

• Um relógio fabricado em platina 950, incluindo o pesponto da correia

• Uma edição limitada de 15 peças numeradas individualmente

Watches & Wonders, 7 de abril de 2021 – Nascida de um diálogo íntimo entre o requinte estético e 
a sofisticação mecânica, a coleção Traditionnelle distingue-se por uma rica paleta de complicações 
relojoeiras, que este ano é complementada com o movimento do cronógrafo rattrapante ultraplano 
da Maison. Um repertorio técnico de vanguarda que se caracteriza por códigos estéticos relojoeiros 
de excelência, e por relógios que honram a tradição da Alta Relojoaria genebrina, herdada do século 
XVIII. Utilizando como matéria prima base a platina 950, este modelo, produzido numa série limitada 
de 15 peças numeradas individualmente, é impulsionado por um calibre automático de nobre 
linhagem. O 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.

É através da união do elegante design com a excelência técnica que a coleção Traditionnelle simboliza 
o espírito da alta relojoaria tão estimada pela Vacheron Constantin. Combinando o requinte do seu 
estilo, o prestígio da platina e o desempenho do Calibre 3500 da Maison, o novo modelo Traditionnelle 
cronógrafo rattrapante da Coleção Excellence Platine ocupa imediatamente o seu lugar natural no 
topo desta linha de relógios.
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Coleção Excellence Platine  
Muito admirada pelos colecionadores, a Coleção Excellence Platine compõe-se  exclusivamente 
de edições limitadas concebidas em platina 950: a caixa, o bisel, o mostrador, a coroa e o fecho de 
báscula são trabalhados neste nobre metal, incluindo a correia de pele de aligátor, cosida com fio de 
platina e seda. Os restantes elementos do relógio, como os ponteiros e os marcadores horários, em 
ouro branco de 18 quilates, refletem o mesmo universo requintado.
Enquanto a caixa de 42,5 mm de diâmetro confere ao relógio uma forte presença no pulso, as suas 
linhas puras e o mostrador muito sóbrio imprimem-lhe uma grande distinção.
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Um calibre com prestígio  
Para impulsionar este cronógrafo rattrapante, a Vacheron Constantin elegeu o Calibre 3500, um 
movimento apresentado em 2015 por ocasião do 260.º aniversário da Manufatura. Constituído por 
473 elementos e palpitando a uma frequência de 21.600 alternâncias por hora (3 Hz), conta com uma 
reserva de marcha de 48 horas. 
O seu particular design converte este movimento ultraplano automático num dos mais finos para este 
tipo de complicação (5,2 mm), permitindo que o relógio mantenha, no total, uma singela espessura de 
apenas 10,72 mm. A criação de um diferencial não esférico extremadamente fino permitiu conservar a 
indicação da reserva de marcha sem afetar a espessura do movimento.
Este movimento automático está igualmente equipado com uma massa oscilante periférica em ouro 
de 22 quilates, adornada com motivos inspirados na Cruz de Malta. Montada sobre chumaceiras, 
esta inusual construção brinda-nos com uma visão perfeitamente clara do Calibre 3500, totalmente 
decorado à mão. Esta estrutura periférica permite igualmente conservar a sua excecional finura.

Este calibre presta homenagem à histórica produção dos cronógrafos de Alta Relojoaria com 
duas rodas de colunas e um mecanismo de embraiagem lateral. Esta construção clássica é ainda 
enriquecida com inúmeras características tecnicamente avançadas, como o contador de 60 minutos 
com indicador de arraste que reduz a perda de amplitude geralmente observada quando a função do 
cronógrafo é ativada. Quando esta função é interrompida, este tipo de indicador também permite 
uma leitura do tempo mais precisa.
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Cronógrafo rattrapante  
A utilização do cronógrafo rattrapante é ideal para medir dois tempos diferentes. Ao premir a coroa, 
tanto o ponteiro central como o descentrado dos segundos ativam-se e permanecem sobrepostos. 
A ativação do pulsador às 2 horas interrompe o movimento do ponteiro dos segundos, enquanto 
o ponteiro central dos segundos continua em funcionamento. Desta forma é possível memorizar 
um primeiro tempo. Uma nova ativação do pulsador às 2 horas permite ao ponteiro descentrado 
dos segundos alcançar o ponteiro dos segundos central sobrepondo-se a ele. Esta operação pode 
ser repetida tantas vezes quantas as necessárias, para garantir várias cronometragens sucessivas 
durante um mesmo evento. 
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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  
A Coleção Excellence Platine integra um novo modelo: o cronógrafo Traditionnelle rattrapante 
ultraplano Colección Excellence Platine, produzido numa edição limitada de 15 peças numeradas 
individualmente. Concebido principalmente neste prestigiado material, está dotado de uma correia 
cosida com fio de platina e seda. A caixa de 42,5 mm de diâmetro, com um design elegantemente 
discreto, acolhe o calibre 3500 automático da Maison, desenvolvido para comemorar o 260.º 
aniversário da Vacheron Constantin. A função de cronógrafo rattrapante, uma complicação invulgar, é 
controlada por meio de um pulsador específico posicionado às 2 horas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cronógrafo Traditionelle ratrappante ultraplano
Coleção Excellence Platine 

Referência 5400T/000P-B637

Calibre 3500
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, automático
 Rotor periférico em ouro de 22 quilates
 37,66 mm (16¾’’’) de diâmetro, 5,2 mm de espessura
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha
 3Hz (21.600 alternâncias/hora)
 473 peças 
 47 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

Indicações Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos posicionado às 9 horas
 Cronógrafo rattrapante monobotão (com contador de 60 minutos às 3 horas) 
 Escala taquimétrica 
 Reserva de marcha às 6 horas

Caixa Platina 950 
 42,5 mm de diâmetro, 10,72 mm de espessura
 Fundo em cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (30 metros, aproximadamente)

Mostrador platina 950, com jato de areia
 Inscrição “Pt950” entre as 4 e as 5 horas
 Índices horários aplicados em ouro branco de 18 quilates 

Correia Pele de aligátor Mississippiensis azul escuro, com forro interior em pele de aligátor, 
cosido à mão com fios de platina 950 e seda, acabamento artesanal, grandes 
escamas quadradas

Fecho Fecho de báscula em platina 950 
 Forma de meia Cruz de Malta polida

Edição limitada de 15 peças numeradas individualmente
“N°XX/15” gravado no fundo da caixa
Disponível exclusivamente nas boutiques Vacheron Constantin 
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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

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

