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• Hai mẫu đồng hồ bằng vàng trắng hoặc vàng hồng, khảm kim cương toàn bộ bề mặt
• Mặt số lệch tâm cùng thiết kế hình học bất đối xứng đặc trưng lấy cảm hứng từ di 

sản của Vacheron Constantin
• Hệ thống dây đeo có thể thay đổi thông minh tiện dụng và thanh lịch cho cả ngày và 

đêm

Geneva, ngày 7 tháng 4 năm 2021 – Là giao điểm của Haute Horlogerie (nghệ thuật chế 
tác đồng hồ cao cấp) và Haute Couture (nghệ thuật thiết kế thời trang cao cấp), bộ sưu 
tập Égérie giới thiệu những cá tính mới với hai mẫu Égérie lên cót tự động phủ kim cương 
mới. Sự sành điệu và cổ điểm mang màu sắc vui tươi, hiện lên dưới tấm áo choàng lấp lánh 
trong khi vẫn giữ lại nét đặc trưng với mặt số bất đối xứng. Hai mẫu đồng hồ mới được 
ra mắt tại sự kiện Watches & Wonders 2021 là một phần của chủ đồ của nhà chế tác cho 
năm 2021 với tên gọi Classic with a Twist. Chủ đề này làm nổi bật năng lượng sáng tạo 
của Vacheron Constantin, dẫn dắt bởi cá tính đặc trưng trong việc tôn những di sản và thử 
thách bản thân để mang tới những khám phá bất ngờ.

Sự nữ tính có nhiều khía cạnh khác nhau. Theo một cách thống nhất, bộ sưu tập Égérie hé 
lộ nét đặc trưng của mình thông qua nhiều phiên bản khác nhau được lấy cảm hứng từ thế 
giới tinh tuý của nghệ thuật Haute Couture và bởi những quy tắc thẩm mỹ bắt nguồn từ đầu 
thế kỷ 19 của nghệ thuật Haute Horlogerie. Lần lượt với từng vai trò là người bạn tâm giao 
ban ngày và người đồng hành ban đêm, bộ sưu tập Égérie tạo nên sự tinh tế đặc trưng từ 
bản hoà ca của những chi tiết giúp khẳng định sự độc đáo của mình. Tinh tế và khéo léo phù 
hợp với thời đại, chiếc đồng hồ giờ đây phô diễn vẻ quyến rũ của mình trong chiếc váy kim 
cương xinh đẹp.
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Vẻ đẹp rực rỡ
 
Chiếc đồng hồ Égérie lên cót tự động khảm kim cương toàn bộ bề mặt bắt sáng và 
phản chiếu sự lung linh từ mọi góc nhìn. Đâu là bí mật của vẻ đẹp tuyệt diệu này? 
303 viên kim cương được khảm kín toàn bộ vỏ đường kính 35mm bằng vàng hồng 
hoặc vàng trắng: từ vòng bezel, sườn vỏ, chấu dây và thậm chí là cả mặt trong của 
chấu dây. Mặt số vàng cũng lấp lánh theo cách tương tự. Được trang trí bởi 574 viên 
kim cương, nó chuyển hoá thời gian trôi qua thành một cảnh tượng rực rỡ ấn tượng. 
Màn trình diễn bắt đầu với cửa sổ ngày xuất hiện trên đường cắt chéo tạo nên bởi 
logo Vacheron Constantin và núm vặn tại vị trí giữa 1 và 2 giờ. Chi tiết này được tô 
điểm bởi một viên kim cương mặt cắt hình hoa hồng, càng làm tăng thêm vẻ quyến 
rũ táo bạo. Toàn bộ sự kết hợp khéo léo của đường cong và những vòng tròn xen kẽ 
này được cố định bằng những cọc số Ả-rập bằng vàng 18K cùng bộ kim chỉ giờ mảnh 
mai thanh tú.

Dù ngày hay đêm, chiếc đồng hồ Égérie Self-winding Diamond-Pavé luôn tìm thấy vị 
trí của mình trên cổ tay của những quý cô mê mải với những niềm vui. Một hệ thống 
dây đeo thông mình có thể hoán đổi cho phép người đeo tuỳ biến diện mạo của chiếc 
đồng hồ theo ý muốn: dây satin hay dây da cá sấu với hiệu ứng satin, màu xanh 
đêm cho phiên bản vàng trắng; màu hạt dẻ trầm ấm cho phiên bản vàng hồn. Sau 
khi được chọn, bộ dây dễ dàng được gắn vào vỏ với một thao tác mượt mà, không 
cần dùng đến bất cứ dụng cụ nào. Chiếc khoá ghim cài bằng vàng, đính 17 viên kim 
cương hoàn thiện vẻ đẹp xuất chúng của chiếc đồng hồ.

Từ phía hậu trường
 
Để ghi thời gian, chiếc đồng hồ Égérie Self-winding Diamond-Pavé đếm theo nhịp 
điệu của bộ máy Calibre 1088, một bộ chuyển động lên cót tự động với 40 giờ năng 
lượng dự trữ. Mặt lưng bằng kính sapphire trong suốt cho phép ngắm nhìn bộ máy 
đầy tính nghệ thuật với hoạ tiết trang trí bằng tay kiểu Côtes de Genève đi cùng con 
lắc bằng vàng 22K mô phỏng hình dáng chữ tập Maltese.
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Cổ điển với điểm nhấn độc đáo
 
Không xa rời hơi thở đương đại, xong Vacheron Constantin vẫn luôn tìm được cảm 
hứng sáng tạo đến từ quá khứ của mình. Vẻ đẹp tinh tế mà từng người thợ đồng hồ, 
nghệ nhân và nhà thiết kế của hãng thấm nhuần suốt chiều dài thế kỷ đến từ tinh 
hoa di sản lẫn những phát kiến hoàn toàn mới. Sức cuốn hút của những chiếc đồng 
hồ Vacheron Constantin, giao hoà giữa kỹ thuật điêu luyện và thẩm mỹ tinh tế, đã 
vượt qua mọi quy chuẩn của thời gian. Để đạt được điều đó, không thể chỉ đơn giản 
làm theo "giáo trình" sẵn có của nghệ thuật đồng hồ xa xỉ: mỗi tạo tác đều được tinh 
chỉnh với một chút táo bạo, đột phá trong từng chi tiết nhỏ nhất. Những mặt số đặc 
biệt, thiết kế lệch tâm, từng đường vát trên các tiểu tiết, bước hoàn thiện thủ công 
hoàn toàn hay độ phức tạp của cơ chế vận hành,... chỉ là một vài ví dụ về kỹ nghệ chế 
tác cao cấp của Vacheron Constantin.
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Tóm lược
 
Đồng thời được lấy cảm hứng từ nghệ thuật thời trang cao cấp và những quy tắc 
thẩm mỹ từ di sản của Vacheron Constantin, bộ sưu tập Égérie ra mắt hai khía cạnh 
mới cho cá tính của mình. Đều cổ điển và táo bạo, hai mẫu đồng hồ lên cót tự động 
khảm kim cương toàn bộ với 303 viên trên bộ vỏ đường kính 35mm và 574 viên trên 
mặt số. Những thiết kế này là lời mời gọi quyến rũ để tận hưởng những niềm vui đa 
dạng trong cuộc sống với hệ thống dây đeo có thể hoán đổi. Đi kèm với hai bộ dây – 
dây satin hoặc dây da cá sấu – chúng ôm lấy cổ tay yểu điệu của các quý cô với sự 
thanh lịch cao quý và đồng hành trong mọi nhịp đập của bộ máy Calibre 1088, một 
bộ chuyển động lên cót tự động được sản xuất hoàn toàn bởi nhà chế tác.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ÉGÉRIE SELF-WINDING 

Mã tham chiếu  4606F/000G-B649 
 4606F/000R-B648
  
Bộ chuyển động 1088
 Được sản xuất bởi nhà chế tác
 Cơ khí, lên cót tự động
 Đường kính20.8 mm (9’’’), dày 3.83 mm
 Dự trữ năng lương xấp xỉ 40 giờ
 Tần số dao động 4Hz (28.800 nhịp một giờ)
 144 chi tiết
 26 chân kính 

Chức năng hiển thị Giờ, phút và kim đặt giữa 
 Lịch ngày
  
Vỏ Vàng trắng 18K / vàng hồng 18K 5N
 Khảm 303 viên kim cương cắt tròn 
 Đường kính 35 mm, dày 9.54 mm 
 Núm vặn khảm kim cương hình hoa hồng
 Mặt lưng bằng kính sapphire trong suốt
 Kháng nước được kiểm chứng tại áp suất 3 bar (xấp xỉ 30 mét)

Dial Vàng 18K với 574 viên kim cương cắt tròn 
 Vành bằng Vàng trắng 18K / vàng hồng 18K 5N khảm kim cương
 Cọc số chỉ giờ bằng Vàng trắng 18K / vàng hồng 18K 5N

Dây đeo Đi kèm với hai dây đeo có thể hoán đổi
 Màu xanh đêm/ hạt dẻ với hiệu ứng satin bằng da cá sấu 

Mississippiensis và màu xanh đêm/ hạt dẻ bằng satin 

Khoá cài Đi kèm với hai khoá gài kim (gắn trực tiếp trên dây) bằng vàng trắng 
18K và vàng hồng 18K 5N, mỗi khoá được đính 17 viên kim cương cắt 
tròn

Tổng số lượng 
kim cương 912 viên kim cương với tổng trọng lượng tối thiểu 4,10 carat
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Được thành lập năm 1755, Vacheron Constantin là Nhà chế tác đồng hồ lâu đời nhất Thế giới với 
hơn 265 năm hoạt động không ngừng nghỉ, luôn trung thành với bí quyết thủ công tinh xảo và 
phong cách thẩm mỹ giàu tính nghệ thuật được lưu truyền qua các thế hệ nghệ nhân bậc thầy.
 
Ở đỉnh cao nghệ thuật chế tác Đồng hồ Cao cấp và sự thanh lịch tinh tế, Maison đã tạo nên những 
cỗ máy đo thời gian độc đáo về kỹ thuật và thẩm mỹ, với những chi tiết hoàn thiện vô cùng hoàn 
hảo. 

Vacheron Constantin mang tới cuộc sống một di sản không gì so sánh được và tinh thần đổi mới 
thông qua các bộ sưu tập của mình: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, 
Historiques và Égérie. Thương hiệu này cũng mang đến cho những người chơi đồng hồ sành sỏi cơ 
hội hiếm có để sở hữu những chiếc đồng hồ độc đáo được thiết kế theo yêu cầu thông qua bộ phận 
“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/

