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• Phiên bản vàng hồng tuyệt đẹp với mặt số sơn mài xanh lam, hoàn thiện đánh 
bóng satin chải tia

• Bộ chuyển động tourbillon tự lên dây cót siêu mỏng: bộ máy calibre 2160 với 
rôto ngoại vi và dự trữ năng lượng lên tới 80 giờ

• Ba dây đeo có thể thay thế 

Thành phố Geneva, ngày 7 tháng 4 năm 2021 - Sau sự ra mắt phiên bản bằng thép vào 
năm 2019, mẫu Overseas Tourbillon xuất hiện trở lại với màu vàng hồng 18K 5N: Cơ chế 
tourbillon, mặt số sơn mài xanh lam đánh bóng satin chải tia với hệ thống dây đeo tay có 
thể thay đổi. Chất liệu đi kèm với sự tinh tế và kết hợp với tính đương đại chính là hai nguyên 
tắc được Maison vô cùng trân trọng. Mẫu đồng hồ được giới thiệu tại Watches & Wonders 
2021 là một phần trong chủ đề của Maison cho năm 2021 với tên gọi “Classic with a Twist” - 
nổi bật với cảm hứng sáng tạo liên tục được dìu dắt bởi sự trân trọng tính di sản và luôn thử 
thách chính mình để mang tới những bất ngờ mới của Vacheron Constantin. 

Phiên bản vàng hồng làm nổi bật bản sắc di sản hơn 265 năm sản xuất đồng hồ truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác trong các Xưởng Sản Xuất của Maison. Mẫu đồng hồ minh 
chứng cho sự chăm sóc tận tâm của Maison trong việc sản xuất và chăm chút những chiếc 
đồng hồ cực kỳ phức tạp. Tính chi tiết trong kỹ thuật và độ tin cậy thể hiện qua bộ chuyện 
đồng Caliber 2160 -  Lồng tourbillon siêu mỏng chỉ dày 5,65 mm.
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Tinh thần viễn dương
 
Overseas Tourbillon vàng hồng 18K 5N thể hiện tinh thần viễn dương, kế thừa từ một trong 
những người sáng lập Vacheron Constantin. Maison ngay từ đầu đã để mắt đến những 
chân trời xa xôi, thiết lập sự hiện diện trên bốn lục địa vào thế kỷ 18 và nuôi dưỡng sự mở 
rộng của mình bằng cách đi đến các khu vực khác nhau trên thế giới, thực hiện các cuộc 
gặp gỡ mang tính bước ngoặt trong suốt lịch sử của mình. Dựa trên sức mạnh của sự dịch 
chuyển không ngừng nghỉ này, Nhà sản xuất không ngừng phát triển các mẫu đồng hồ 
phù hợp với yêu cầu của khách hàng, ví như phiên bản mới của Overseas Tourbillon thể 
hiện phong cách sống hiện đại, mở rộng với Thế giới.

Thiết kế thể thao và thanh lịch
 
Đồng hồ Overseas Tourbillon mới toát lên vẻ sang trọng trong mọi hoàn cảnh. Thiết kế tinh 
xảo đẹp mắt bắt nguồn từ những đường nét năng động và hài hòa trong vỏ vàng hồng 18K 
5N và biểu tượng chữ thập Maltese. Bộ vỏ 42,5 mm bao quanh mặt số sơn mài màu xanh 
lam biểu tượng với lớp hoàn thiện satin chải tia. Ngoài màu sắc trầm được phát triển đặc 
biệt cho bộ sưu tập, chiếc đồng hồ còn được phân biệt bởi sự phong phú trong các chi tiết: 
lớp hoàn thiện chải tia nổi bật với hiệu ứng ánh sáng, kim giờ và kim chỉ giờ bằng vàng 
hồng 18K 5N, tất cả đều phù hợp với dây đeo đồng hồ có thể thay thế được với dây đeo 
tay bằng vàng hồng 18K 5N, dây đeo bằng da cá sấu Mississippiensis màu xanh lam hoặc 
dây cao su xanh lam. Mỗi dây đeo bằng da và cao su đều đi kèm với khóa chốt bằng vàng 
hồng 18K 5N. Khái niệm thay thế dây đeo đơn giản và đáng tin cậy này được phát triển bởi 
Maison mang tới cảm giác về sự kiểm soát các đặc tính nguyên bản.  
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Calibre 2160
 
“Theo đuổi sự xuất sắc” chính là điều kiện bắt buộc mà mỗi nghệ nhân đồng hồ của 
Maison luôn hướng tới khi sản xuất những chiếc đồng hồ cao cấp. Kỹ thuật điêu luyện với 
độ chính xác cực cao chính là mẫu số chung của những chiếc đồng hồ này. Với cơ chế 
tourbillon loại bỏ tác động của lực hấp dẫn của Trái đất, bộ máy siêu mỏng này bao gồm 
188 bộ phận được đặt trong không gian dày 5,65 mm. Tinh thần của bộ sưu tập được thể 
hiện qua khả năng dự trữ năng lượng lên tới 80 giờ và sự hiện diện của giây nhỏ hiển thị 
trên lồng tourbillon.
Kỹ thuật điêu luyện cũng được thể hiện rõ ràng trong các lớp hoàn thiện tiêu chuẩn. Ngoài 
cỗ máy tourbillon openworked được làm thủ công có thể nhìn rõ ở mặt trước, thì ở mặt sau 
được coi là thành quả của đường vát thủ công tinh tế đòi hỏi gần 12 giờ làm việc chỉ riêng 
bộ phận này. Ở mặt sau, con lắc ngoại vi bằng vàng 22K - được trang trí bằng các họa tiết 
lấy cảm hứng từ thánh giá Maltese - không chỉ tăng độ dày của bộ máy mà còn cho phép 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các bộ phận được hoàn thiện theo kiểu truyền thống.
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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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Tóm lược
 
Tôn vinh những người ưa thích sự dịch chuyển, mẫu đồng hồ Overseas tourbillon với vỏ 
vàng hồng 18K 5N nay mang thêm tính đương đại. Chiếc đồng hồ thể hiện sự hiện đại và 
xuất sắc về kỹ thuật với bộ chuyển động tourbillon Calibre 2160 siêu mỏng. Tính tỉ mẩn 
trong từ chi tiết được thể hiện qua mọi khía cạnh hoàn thiện cho chiếc đồng hồ. Ba dây đeo 
thay thế dễ dàng - bằng vàng hồng, da cá sấu và cao su - làm cho chiếc đồng hồ này trở 
thành một chiếc đồng hồ phù hợp với cuộc sống năng động.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
OVERSEAS TOURBILLON

Số tham chiếu 6000V/110R-B733

Bộ máy Calibre  2160 
 Được phát triển và sản xuất bởi Vacheron Constantin
 Cơ khí, tự lên cót, rôto ngoại vi 
 Đường kính 31 mm (13½’’’), độ dày 5.65 mm
 Dự trữ năng lượng lên tới 80 giờ 
 Tần số dao động 2.5 Hz (18,000 dao động/giờ) 
 188 chi tiết
 30 chân kính  
  Chứng chỉ Hallmark of Geneva 

Chức năng hiển thị Giờ, phút, giây trên lồng tourbillon (coloured screw)
 Lồng Tourbillon
 
Vỏ Vàng hồng 18K 5N 
 Đường kính 42.5 mm, độ dày 10.39 mm
 Vòng bao quanh vỏ bằng sắt mềm đảm bảo chống từ trường
 Nắp lưng kính sapphire trong suốt
 Thử nghiệm chống nước áp suất 15 bar (tương đương 150m)
 
Mặt số Sơn mài xanh mờ, hoàn thiện chải tia satin
 Kim chỉ giờ và phút, vạch chỉ giờ vàng hồng 18K 5N, kim chỉ phút và giây sử 

dụng vật liệu dạ quang Super-LumiNova®
 
Dây đeo Dây đeo vàng hồng 18K 5N đi kèm khoá gập ba lá vàng hồng 18K 5N với miếng 

đẩy và thoải mái điều chỉnh. 

Dây đeo thay thế Dây da cá xấu Mississippiensis màu xanh, dây cao su xanh 
 
Khoá Với mỗi dây đeo sẽ trang bị khoá vàng hồng 18K 5N.
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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/

