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• Vacheron Constantin kỷ niệm 100 năm sản xuất chiếc đồng hồ lịch sử với tên gọi
ngắn gọn American 1921 sản xuất đặc biệt cho thị trường Mỹ với số lượng rất
hiếm.
• Sự sáng tạo không ngừng nghỉ của Roaring Twenties thể hiện ở đồng hồ hình
dáng vỏ gối, mặt số chéo khác biệt và núm vặn đặt lệch tâm.
• Dành cho các nhà sưu tầm và những người sành sỏi, thiết kế đặc trưng được thể
hiện qua ba phiên bản mới: hai phiên bản vàng trắng và một phiên bản giới hạn
100 chiếc Collection Excellence Platine.
• Bộ chuyển động in-house lên dây thủ công, Calibre 4400 AS, với mức dự trữ năng
lượng lên tới 65 giờ.
• Biểu tượng được đánh giá cao nhờ vẻ ngoài “cổ điển phá cách”.
Thành phố Geneva, ngày 7 tháng 4 năm 2021 – Vào năm 1921, Vacheron Constantin kết hợp
với Roaring Twenties để tạo ra một chiếc đồng hồ với thiết kế tiên phong được sản xuất chủ
yếu cho thị trường Mỹ. Vào năm 2021, Maison tổ chức lễ kỷ niệm cho biểu tượng này. Được các
nhà sưu tập và những người sành sỏi về Giới đồng hồ cao cấp Haute Horlogerie đặc biệt đánh
giá cao, với ba phiên bản mới so với phiên bản cũ năm 1921 tại Mỹ. Tính đương đại xuất hiện
trong chiếc đồng hồ huyền thoại, tôn vinh sự táo bạo có tầm nhìn của Nhà sản xuất. Những
chức năng mới này được giới thiệu tại sự kiện Watches & Wonders 2021, cũng như các mẫu
lịch sử là một phần của chủ đề Maison năm 2021, vinh danh “Tính cổ điển trong sự Đổi mới”,
đề cao năng lực sáng tạo của Vacheron Constantin, dẫn lối bởi sự trân trọng các di sản và
không ngại ngần đem đến những bất ngờ.
Đặc biệt bởi vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển mang tính khác biệt, American 1921 không chỉ là
một chiếc đồng hồ đơn thuần mà còn là một biểu tượng tiêu biểu cho sự sáng tạo không
ngừng nghỉ của Vacheron Constantin. Được giới thiệu cách đây đúng một thế kỷ, mẫu đồng
hồ American 1921 là một trong những dấu mốc nổi bật nhất trong di sản Nhà sản xuất, tôn
vinh tinh thần tiên phong của hãng thông qua ba phiên bản mới dành riêng cho những người
sưu tầm và những người sành sỏi trong giới đồng hồ cao cấp. Hình dáng vỏ gối, mặt số hiển
thị chéo, núm vặn ở vị trí từ 1 đến 2 giờ đồng hồ là những đường xoắn thị giác mang tính thẩm
mỹ bởi thiết kế bù đắp cũng như bản chất vượt thời gian. Ba phiên bản mới American 1921
giới thiệu để đánh dấu mốc kỷ niệm 100 năm: hai mẫu vàng trắng 18K và một phiên bản giới
hạn 100 chiếc từ Collection Excellence Platine, được trang bị bộ chuyển động lên dây cót thủ
công, bộ máy Calibre 4400 AS có thể dễ dàng nhìn xuyên qua mặt sau đồng hồ thông qua mặt
kính sapphire trong suốt. Với đường kính 28,50 mm, bộ máy nằm ở vị trí khác biệt so với trục
thông thường mà vẫn đảm bảo mức dự trữ năng lượng lên tới 65 giờ (ba ngày).
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Thập kỷ sáng tạo “Roaring Twenties”
Reference 11032 - 1919

Phiên bản đồng hồ lần đầu tiên được sản xuất từ năm 1919. Vào thời điểm đó, Maison đã thử
nghiệm nhiều mẫu đồng hồ với hình dáng gối cho một số series nhỏ. Đồng hồ đeo tay sau
thịnh hành hơn cũng là lúc áp dụng các hình dạng đồng hồ khác nhau mang tính phong cách,
đặc biệt là hình dáng gối với một số mẫu được sản xuất vào năm 1919. Hai năm sau, Vacheron
Constantin sản xuất một series khác cho Hoa Kỳ, do đó được đặt tên là American 1921, là tiền
thân cho mẫu Historiques hiện tại.
Thập kỷ “Roaring Twenties” cũng chính là thời kỳ đã mang đến làn gió mới cho Hoa Kỳ và
Châu Âu và cũng là khoảng thời gian phát triển sự sáng tạo khác biệt trong những năm 1920s.
Đồng nghĩa với sự bùng nổ của nghệ thuật và văn hóa, thời kỳ này mang tới sự táo bạo và đảo
lộn trong các quy ước đi cùng với tăng trưởng kinh tế diễn ra mạnh mẽ; một Josephine Baker
mặc đồ thiếu vải nhảy múa với chiếc váy đính chuối; hay các câu lạc bộ, vũ trường rộn rã âm
thanh nhạc dance Charleston và jazz; những người theo chủ nghĩa siêu thực chiếm vị trí trung
tâm trong bối cảnh nghệ thuật ... Trong các Xưởng sản xuất của Vacheron Constantin, làn
sóng phát minh mạnh mẽ trong thời kì này cũng làm nảy sinh những quan điểm mới. Vào thời
điểm mà đồng hồ bỏ túi bắt đầu nhường chỗ cho đồng hồ đeo tay, việc thu nhỏ các chuyển
động của đồng hồ đã mở đường cho sự bùng bổ của sáng tạo. Đó cũng là lý do những phiên
bản cổ điển năm 1921 ra đời, với sự pha trộn khéo léo trong nét cổ điển với sự phá cách.

Reference 11677 - 1921
Sketch from 1921
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Historiques American 1921 - Chiếc đồng hồ được săn đón
Mẫu đồng hồ America 1921 nổi bật trước tiên về mặt thiết kế, với vẻ ngoài hình dạng vỏ gối
sang trọng, tinh tế. Điểm đặc biệt trong thiết kế với mặt số hiển thị chéo, trong khi núm vặn
được đặt giữa vạch chỉ 1 và 2 giờ ở góc trên bên phải của vỏ đồng hồ. Thành quả của thiết kế
này là chiếc đồng hồ nguyên bản nổi bật và hấp dẫn.
Những phiên bản đầu được đánh giá cao bởi những người đam mê xe cộ vì họ có thể xem giờ
trong nháy mắt mà không cần rời tay khỏi vô lăng. Là chiếc đồng hồ chuyên lái xe hoàn hảo
dành cho các quý ông những cũng mang đậm tính thanh lịch và cũng như sự tiên phong. Một
trong những người sở hữu đặc biệt là nhà văn và giáo sĩ người Mỹ Samuel Parkes-Cadman người có trong tay 2 chiếc đồng hồ này. Là một nhà tiên phong với cuộc đấu tranh giành bình
đẳng sắc tộc và cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa bài xích Do Thái, ông cũng được biết đến
là một trong những người đầu tiên sử dụng đài phát thanh để phát các bài giảng của mình
cho hàng triệu thính giả. Chính vì thế, ông được cho rằng đã chọn chiếc đồng hồ đặc biệt này
vì có thể xem giờ một cách dễ dàng và kín đáo trong khi thuyết giảng. Một trong hai chiếc
đồng hồ mà Samuel Parkes-Cadman sở hữu hiện là một phần của bộ sưu tập di sản của
Vacheron Constantin. Mẫu đồng hồ cực kỳ quý hiếm này là nguồn cảm hứng trực tiếp cho ba
chiếc đồng hồ mới được ra mắt vào năm 2021.
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Mẫu đồng hồ Historiques American 1921 – Vàng trắng đường
kính 40 mm
Với vỏ vàng trắng 18K, mặt số phụ và núm vặn đặt lệch tâm, mẫu đồng hồ American 1921 tái
hiện lại các quy tắc thẩm mỹ lần đầu tiên được hình thành cách đây 100 năm trong các Xưởng
sản xuất của Vacheron Constantin. Vẻ ngoài sang trọng dành riêng cho những người yêu thích
phong cách cổ điển, đường kính 40 mm bao lấy mặt số màu bạc càng tôn lên vẻ quý phái
trên cổ tay. Mặt đồng hồ tinh gọn với chữ số Ả Rập và vạch phút sơn đen, cùng với kim Breguet
mảnh mai bằng vàng 18K và một kim baton trên bộ đếm giây - cả ba đều được sơn đen huyền
bí. Bên ngoài được hoàn thiện bởi dây đeo bằng da bê màu nâu được chế tác tại xưởng của
Serapian tại Milan - công ty đồ da Ý được thành lập vào năm 1928.
Vỏ kính shapphire trong suốt để lộ bộ máy Calibre 4400 AS lên dây thủ công được đặt lệch khỏi
trục thông thường. Bộ máy Calibre 4400 AS được phát triển vào năm 2008 đã nâng tầm chức
năng đếm giờ, phút và giây nhỏ trong khi vẫn đảm bảo dự trữ năng lượng thoải mái trong 65
giờ.
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Historique American 1921 – Vàng trắng đường kính 36.5 mm
Với đường kính vỏ 36.5mm, American 1921 phù hợp với dáng cổ tay thanh mảnh nhất. Vỏ
vàng trắng 18K, hình dáng mảnh mai của nó được bao bọc bởi mặt số bạc có vân sần với
chữ số Ả Rập sơn đen. Kim chỉ giờ, phút, giây bằng vàng 18K màu đen mảnh mai. Điểm
xuyết thêm nét cổ điển hài hoà với thiết kế nguyên bản, mặt số được bổ sung thêm cửa sổ
phụ đếm giây.
Để chinh phục từng giờ, phút, giây, bộ máy Calibre 4400 AS lên dây cót thủ công cũng
được đặt lệch khỏi trục, và được mở rộng bởi núm vặn ở vị trí 1:30. Với mức dự trữ năng
lượng lên tới 65 giờ, bộ máy được sản xuất in-house được trang trí các chi tiết thủ công
có thể nhìn thấy qua mặt kính sau trong suốt và điển hình của những chiếc đồng hồ Haute
Horlogerie. Trang bị cùng đồng hồ là hai dây đeo màu nâu sẫm và đỏ burgundy bằng da bê
đánh bóng, được chế tác bởi nhà sản xuất đồ da Ý Serapian.
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Historiques American 1921 Collection Excellence Platine
Sử dụng chất liệu Platinum 950, American 1921 Collection Excellence Platine bao gồm 100
chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn được đánh số riêng, chỉ có tại các cửa hàng của Vacheron
Constantin.
Vỏ đồng hồ 40 mm nguyên khối bao đi kèm mặt số Platinum 950 với một lớp hoàn thiện phun
cát, vạch chỉ giờ và phút bằng vàng trắng 18K gợi nhớ tới những thiết kế cổ điển. Kỹ nghệ phun
cát trên mặt số là nét chấm phá đặc biệt trên các chất liệu bền vững như Platinum. Núm vặn
và khoá cũng tôn lên sự toả sáng độc đáo của kim loại quý này. Dây đeo da cá sấu màu xanh
đậm với đường may bằng chỉ lụa và bạch kim hoàn thiện sự tinh tế cho chiếc đồng hồ.
Bên cạnh vẻ ngoài, sự tinh xảo trong chế tác đồng hồ là một yếu tố trọng yếu với bộ máy in
house Calibre 4400 AS. Không chỉ nâng tầm khả năng hiển thị từng giờ, phút, giây, mức dự trự
năng lượng lên tới 65 giờ. Bộ máy lộ cơ có thể nhìn qua mặt sau vỏ bằng kính Sapphire trong
suốt. Calibre 4400 AS trình diễn một cách tinh tế những chi tiết được hoàn thiện thủ công đại
diện cho nét đặc trưng không thể nhầm lẫn của một chiếc đồng hồ Haute Horlogerie.
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Classic with a Twist
Không xa rời hơi thở đương đại, song 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.
Kết quả nhận được là những tuyên ngôn cá nhân trên cổ tay, nơi kỹ thuật và phong cách tìm
được mẫu số chung, giao duyên nét truyền thống lẫn những phá cách táo bạo.
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HISTORIQUES AMERICAN 1921

1921 – 2021, 100 NĂM PHÁ CÁCH TÁO BẠO, TRẺ TRUNG.
BA PHIÊN BẢN ĐỒNG HỒ TRI ÂN THIẾT KẾ MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG.

Giới thiệu
–
Thập kỷ sáng tạo “Roaring
Twenties”
–
Historiques American 1921 Chiếc đồng hồ được săn đón
–
Mẫu đồng hồ Historiques
American 1921 – Vàng trắng
đường kính 40 mm
–
Historique American 1921
– Vàng trắng đường kính
36.5 mm
–
Historiques American 1921
Collection Excellence
Platine
–
Classic with a Twist
–
Tóm lược
–
Thông số kỹ thuật

Tóm lược
Với vỏ hình dạng gối, mặt số chéo khác biệt và núm vặn đặt lệch tâm ở vị trí từ 1 đến 2 giờ, mẫu
Historiques American 1921 là một trong những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng trong di
sản của Vacheron Constantin. Được sản xuất cho thị trường Mỹ từ năm 1919 đến năm 1921 với
số lượng rất hạn chế, chiếc đồng hồ tiên phong này thể hiện sự táo bạo và sáng tạo đặc trưng
của thập kỷ “Roaring Twenties”. Để kỷ niệm 100 năm thiết kế huyền thoại này, Maison đang tái
hiện chiếc đồng hồ lịch sử này theo ba phiên bản mới, được cung cấp bởi bộ máy Calibre 4400
AS lên dây cót thủ công in-house. Hai phiên bản vàng trắng có đường kính 40 mm và 36,5 mm
được trang bị thêm dây đeo bằng da bê tráng gỉ, được chế tác tại Milan bởi công ty đồ da Ý
Serapian. Phiên bản thứ ba là một phần của Collection Excellence Platine trong phiên bản giới
hạn 100 chiếc được đánh số riêng cho từng chiếc.
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HISTORIQUES AMERICAN 1921

1921 – 2021, 100 NĂM PHÁ CÁCH TÁO BẠO, TRẺ TRUNG.
BA PHIÊN BẢN ĐỒNG HỒ TRI ÂN THIẾT KẾ MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG.

Giới thiệu
–
Thập kỷ sáng tạo “Roaring
Twenties”
–
Historiques American 1921 Chiếc đồng hồ được săn đón
–
Mẫu đồng hồ Historiques
American 1921 – Vàng trắng
đường kính 40 mm
–
Historique American 1921
– Vàng trắng đường kính
36.5 mm
–
Historiques American 1921
Collection Excellence
Platine
–
Classic with a Twist
–
Tóm lược
–
Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HISTORIQUES AMERICAN 1921 – 40 MM
Tham chiếu

82035/000G-B735

Bộ máy		4400 AS
Được phát triển và chế tác bởi Vacheron Constantin
Cơ khí, lên dây cót thủ công
Đường kính 28.6 mm (12 ½ ‘’’), độ dày 2.8 mm
Mức năng lượng dự trữ lên tới 65 giờ
Tần số dao động 4 Hz (28,800 dao động/giờ)
127 chi tiết
21 chân kính
Chứng nhận bởi Hallmark of Geneva
Chức năng hiển thị 		Giờ, phút
		Giây
Vỏ đồng hồ		Vàng trắng 18K
Đường kính 40 mm, độ dày 8.06 mm
Nắp lưng kính sapphire trong suốt
Thử nghiệm chống nước ở áp suất 3 bar(khoảng 30m)
Mặt số		Mặt số nhám màu bạc
		Bộ đếm giây
		Chữ số Ả Rập và vạch phút được sơn đen
		Kim giờ, phút và giây bằng vàng 18K sơn đen
		Chữ thập Maltese bằng vàng trắng 18K đánh bóng
			
Dây đeo		Dây da bê màu nâu sẫm với lớp phủ bóng từ Serpian, mặt trong bằng da bê,
may đường chỉ đồng màu
Khoá		Khoá vàng trắng 18K
		Biểu tượng chữ thập Maltese được đánh bóng
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HISTORIQUES AMERICAN 1921

1921 – 2021, 100 NĂM PHÁ CÁCH TÁO BẠO, TRẺ TRUNG.
BA PHIÊN BẢN ĐỒNG HỒ TRI ÂN THIẾT KẾ MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG.

Giới thiệu
–
Thập kỷ sáng tạo “Roaring
Twenties”
–
Historiques American 1921 Chiếc đồng hồ được săn đón
–
Mẫu đồng hồ Historiques
American 1921 – Vàng trắng
đường kính 40 mm
–
Historique American 1921
– Vàng trắng đường kính
36.5 mm
–
Historiques American 1921
Collection Excellence
Platine
–
Classic with a Twist
–
Tóm lược
–
Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HISTORIQUES AMERICAN 1921 – 36.5 MM
Tham chiếu

1100S/000G-B734

Bộ máy		4400 AS
Được phát triển và chế tác bởi Vacheron Constantin
Cơ khí, lên dây cót thủ công
		Đường kính 28.6 mm2, độ dày 2.8 mm
Mức năng lượng dự trữ lên tới 65 giờ
Tần số dao động 4 Hz (28,800 dao động/giờ)
127 chi tiết
21 chân kính
Chứng nhận bởi Hallmark of Geneva
Chức năng hiển thị 		Giờ, phút, giây
Vỏ đồng hồ		Vàng trắng 18K
Đường kính 36.5 mm, độ dày 7.41 mm
Nắp lưng kính sapphire trong suốt
Thử nghiệm chống nước ở áp suất 3 bar(khoảng 30m)
Mặt số		Mặt số nhám mịn màu bạc
		Bộ đếm giây nhỏ
		Chữ số Ả Rập và vạch số được sơn đen
		Kim giờ, phút, giây bằng vàng 18K sơn đen
		Chữ thập Maltese vàng trắng đánh bóng
			
Dây đeo		Dây da bê màu nâu sẫm với lớp phủ từ Serapian, mặt trong bằng da bê khâu
bằng đường chỉ đồng màu
Đi kèm một dây da bê màu đỏ burgundy
Khoá		Khoá bằng vàng trắng 18K
		Biểu tượng chữ thập Maltese được đánh bóng
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HISTORIQUES AMERICAN 1921

1921 – 2021, 100 NĂM PHÁ CÁCH TÁO BẠO, TRẺ TRUNG.
BA PHIÊN BẢN ĐỒNG HỒ TRI ÂN THIẾT KẾ MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG.

Giới thiệu
–
Thập kỷ sáng tạo “Roaring
Twenties”
–
Historiques American 1921 Chiếc đồng hồ được săn đón
–
Mẫu đồng hồ Historiques
American 1921 – Vàng trắng
đường kính 40 mm
–
Historique American 1921
– Vàng trắng đường kính
36.5 mm
–
Historiques American 1921
Collection Excellence
Platine
–
Classic with a Twist
–
Tóm lược
–
Thông số kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HISTORIQUES AMERICAN 1921 –
BỘ SƯU TẬP EXCELLENCE PLATINE
Tham chiếu

82035/000P-B748

Bộ máy		4400 AS
Được phát triển và chế tác bởi Vacheron Constantin
Cơ khí, lên dây cót thủ công
		Đường kính 28.6 mm2, độ dày 2.8 mm
Mức năng lượng dự trữ lên tới 65 giờ
Tần số dao động 4 Hz (28,800 dao động/giờ)
127 chi tiết
21 chân kính
Chứng nhận bởi Hallmark of Geneva
Chức năng hiển thị

Giờ, phút, giây

Vỏ đồng hồ		Platinum 950
Đường kính 40 mm, độ dày 8.06 mm
Nắp lưng kính sapphire trong suốt
Thử nghiệm chống nước ở áp suất 3 bar(khoảng 30m)
Mặt số		Platinum 950, mặt số phun cát
		“Pt950” ở vị trí 3 giờ
		Bộ đếm giây được phun cát
		Chữ số Ả Rập, kim chỉ giờ, phút bằng vàng trắng
		Kim giây nhỏ bằng thép màu xanh dương
		Chữ thập Maltese vàng trắng 18K đánh bóng
			
Dây đeo
Dây da cá sấu Sông Mississippi với mặt trong bằng da cá sấu, được khâu tay
bằng Platinum 950
Khoá		Khoá Platinum 950
		Biểu tượng chữ thập Maltese được đánh bóng
Phiên bản giới hạn gồm 100 chiếc đồng hồ được đánh số riêng
Chỉ có tại cửa hàng Vacheron Constantin.
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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

