
Traditionnelle 
split-seconds chronograph ultra-thin

Collection Excellence Platine

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


2

Giới thiệu
–
Bộ sưu tập Excellence 
Platine
–
Bộ máy uy tín
–
Bấm giờ thể thao tách 
giây
–
Cổ điển với điểm nhấn 
độc đáo
–
Tóm lược
–
Thông số kỹ thuật

TRADITIONNELLE
SPLIT-SECONDS CHRONOGRAPH ULTRA-THIN
COLLECTION EXCELLENCE PLATINE

•	 Bộ	máy	siêu	mỏng	trứ	danh	calibre	3500,	được	sản	xuất	hoàn	toàn	in-house	với	
tinh	năng	phức	tạp	hiếm	thấy

•	 Một	chiếc	đồng	hồ	được	làm	toàn	bộ	từ	bạch	kim	950	cho	tới	tận	từng	đường	
chỉ	khâu	trên	dây	đeo

•	 Phiên	bản	giới	hạn	chỉ	cới	15	chiếc	được	đánh	số	thứ	tự	riêng

Watches	&	Wonders,	ngày	7	tháng	Tư	2021	–	Sinh	ra	từ	một	cuộc	hội	thoại	giữa	sự	tinh	tế	
của	tính	thẩm	mỹ	và	chế	tác	cơ	học,	bộ	sưu	tập	Traditionnelle	nổi	bật	với	đa	dạng	tính	năng	
phức	tạp	của	ngành	chế	tác	đồng	hồ,	nay	được	tăng	cường	hơn	nữa	với	bộ	chuyển	động	siêu	
mỏng	với	tính	năng	bấm	giờ	thể	thao	tách	giây	được	chế	tạo	hoàn	toàn	in-house.	Như	một	
bản	hoà	tấu	của	kỹ	thuật	tiên	tiến,	được	tô	điểm	xuất	sắc	bởi	những	quy	tắc	thẩm	mỹ	kinh	
điển,	chiếc	đồng	hồ	này	tôn	vinh	truyền	thống	chế	tạo	đồng	hồ	cao	cấp	từ	thế	kỷ	18.	Được	
chế	tạo	phần	lớn	từ	bạch	kim	950,	mẫu	đồng	hồ	này	được	chế	tạo	với	chỉ	15	chiếc,	trang	bị	
bộ	chuyển	động	lên	cót	tự	động	tinh	tuý.	Mẫu	đồng	hồ	mới	này	được	giới	thiệu	tại	sự	kiện	
Watches	&	Wonders	2021	là	một	phần	chủ	đề	của	nhà	chế	tác	trong	năm	2021	với	tên	gọi	
Classic	with	a	Twist,	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.

Bằng sự hoà quyện giữa thiết kế lịch lãm và kỹ thuật xuất sắc, bộ sưu tập Traditionnelle đại 
diện cho tinh thần haute horlogerie của Vacheron Constantin. Kết hợp sự tinh tuý của phong 
cách, chất liệu bạch kim cao quý và màn trình diễn đến từ bộ máy in house Calibre 3500, 
mẫu Traditionnelle với tính năng bấm giờ thể thao tách giây siêu mỏng thuộc Bộ sưu tập 
Excellence Platine ngay lập tức tìm thấy vị trí độc tôn của mình trong dòng đồng hồ này.
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Bộ	sưu	tập	Excellence	Platine
 
Được đánh giá cao bởi các nhà sưu tập, Bộ sưu tập Execellence Platine gồm các phiên 
bản đặc biệt tạo tác từ bạch kim 950: vỏ, vòng bezel, mặt số, núm vặn và khoá gập đều 
được đúc từ kim loại quý này. Ngay cả dây đeo bằng da cá sấu cũng được khâu bằng chỉ 
bện sợi bạch kim và lụa. Một số chi tiết khác như kim chỉ giờ và mốc chỉ giờ được làm từ 
vàng trắng 18k đồng điệu.
Trong khi bộ vỏ vơi đường kính 42,5 mm đảm bảo sự hiện diện nổi bật trên cổ tay, những 
đường nét tinh khiết và mặt số rõ ràng mang đến hào quang độc đáo không thể nhầm lẫn.
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Bộ	máy	uy	tín
 
Vacheron Constantin lựa chọn Calibre 3500, một bố chuyển động được ra mắt vào năm 
2015 để kỷ niệm 260 thành lập thương hiệu, để trang bị chi chiếc đồng hồ bấm giờ tách 
giây này. Với 473 chi tiết và tần số dao động 21.600 nhịp mỗi giờ (3 Hz), nó có khả năng trữ 
năng lượng tới 48 giờ.

Thiết kế độc đáo của bộ máy lên cót tự động siêu mỏng này biến nó trở thành một trong 
những tạo tác mỏng nhất trong cùng phân loại tính năng phức tạp (5,2 mm), cho phép 
tích hợp trong một bộ vỏ khiêm tốn chỉ dày 10,72 mm. Với việc tạo ra ra bộ vi sai phi cầu 
cho phép bộ máy vẫn có tính năng chỉ thị năng lượng dự trữ mà không ảnh hưởng tới độ 
dày.

Tính năng lên cót tự động cũng được trang bị con lắc ngoại vị làm từ vàng 22K, trang trí 
theo motif lấy cảm hứng từ chữ thập Maltese. Được gắn trên hệ thống vòng bi, kết cấu độc 
đáo này cho phép nhìn xuyên thấu bộ máy Calibre 3500, vốn được hoàn thiện hoàn toàn 
bằng tay. Đồng thời, thiết kế này cũng cho phép duy trì độ mỏng đặc biệt của bộ máy.

Bộ chuyển động này tôn vinh kết cấu bấm giờ kinh điển của nghệ thuật chế tác đồng hồ 
cao cấp với hai bánh răng khế và cơ chế ly hợp biên. Kết cấu cổ điển này được bổ sung với 
vô số những tính năng hiện đại, bao gồm sử dụng kỹ thuật “ma sát” cho cơ chế ly hợp biên. 
Cải tiến đã được cấp bằng sáng chế này cho phép giảm thiếu độ giật của kim chỉ giờ mỗi 
khi cơ chế bấm giờ hoạt động. Điều này giúp tính năng bấm giờ hoạt động mượt mà hơn, 
đồng thời đảm bảo độ bền tối ưu cho cả bộ máy.

Cuối cùng, bộ đếm 60-phút giảm thiểu việc mất biên độ thường thấy khi cơ chế bấm giờ 
được kích hoạt. Khi tính năng này dừng lại, kiểu hiển thị này cũng cho phép hiển thị giờ rõ 
ràng hơn.
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Bấm	giờ	thể	thao	tách	giây
 
Tính năng bấm giờ thể thao tách giây lý tưởng để sử dụng khi đo thời gian của hai sự kiện 
khách nhau. Khi ấn vào núm vặn, kim giây trung tâm và kim giây tách sẽ bắt đầu chạy 
trong khi vẫn chồng lên nhau. Kích hoạt nút bấm ở vị trị 2 giờ sẽ làm kim giây tách dừng lại, 
trong khi kim giây chính vẫn tiếp tục chạy. Bằng cách này, chúng ta có thể ghi lại mốc thời 
gian của sự kiện thứ nhất. Nhấn thêm một lần nữa với cùng nút bấm sẽ cho phép kim tách 
giây đuổi kịp kim giây chính và thêm một lần nữa, chúng lại chồng lên nhau làm một. Hoạt 
động này có thể được lặp lại nhiều lần tuỳ ý để đảm báo ghi lại chính xác các khoảng thời 
gian của một sự kiện.
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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.

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
 
Bộ sưu tập Excellence Platine chào đón mẫu đồng hồ mới: Traditionnelle split-seconds 
chronograph ultra-thin Collection Excellence Platine, được sản xuất giới hạn với chỉ 15 
chiếc được đánh số thứ tự riêng. Được chế tạo phần lớn từ chất liệu quý, chiếc đồng hồ 
này còn đi kèm với dây đeo khâu từ chỉ bện sợi bạch kim và lụa. Bộ vỏ đường kính 42,55 
mm cùng thiết kế thanh lịch, ẩn chứa bên trọng bộ máy lên dây cót tự đồng calibre 3500, 
được phát triển để đánh dấu kỷ niệm 260 năm thương hiệu Vacheron Constantin. Một cơ 
chế phức tạp hiếm gặp với tính năng bấm giờ thể thao tách giây được điều khiển với núm 
bấm dành riêng ở vị tri 2 giờ.
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THÔNG	SỐ	KỸ	THUẬT
TRADITIONNELLE	SPLIT-SECONDS	CHRONOGRAPH	ULTRA-THIN
COLLECTION	EXCELLENCE	PLATINE

Mã tham chiếu  5400T/000P-B637

Bộ chuyển động 3500
 Được phát triển và sản xuất bởi Vacheron Constantin
 Cơ khí, lên cót tự động
 Rotor ngoại vi bằng vàng 22K
 Đường kính 37,66 mm (16¾’’’), dày 5,2 mm
 Dự trữ năng lương xấp xỉ 48 giờ
 Tần số dao động 3Hz (21.600 nhịp một giờ)
 473 chi tiết
 47 chân kính 
 Chứng chỉ Hallmark of Geneva

Chức năng hiển thị Giờ, phút và kim giây nhỏ ở vị trí 9 giờ 
 Bấm giờ thể thao tách giây với một nút bấm (bộ đếm 60 phút ở vị trí 3 giờ)
 Thang đo tốc độ
 Chỉ báo dự trữ năng lượng ở vị trí 6 giờ

Vỏ Bạch kim 950
 Đường kính 42,5 mm diameter, dày 10,72 mm
 Mặt lưng bằng kính sapphire trong suốt
 Kháng nước được kiểm chứng tại áp suất 3 bar (xấp xỉ 30 mét)

Mặt số Bạch kim 950, phun cát
 Dấu ấn “Pt950” giữa vị trí 4 và 5 giờ
 Vạch chỉ giờ bằng vàng trắng 18K

Dây đeo Dây da cá sấu Mississippiensis màu xanh đậm với vỏ bọc da cá sấu bên trong, 
khâu tay bằng chỉ bện từ sợi bạch kim 950 và lụa, hoàn thiện kiểu yên ngựa bản 
vuông lớn 

Khoá Khoá gập bằng bạch kim 950 
 Hình nửa chữ thập Maltese được đánh bóng
   

Phiên	bản	giới	hạn	chỉ	15	chiếc	được	đánh	số	riêng	
Số	hiệu	“N°XX/15”	khắc	trên	mặt	sau	vỏ
Phân	phối	qua	hệ	thống	cửa	hàng	Vacheron	Constantin	chính	hãng
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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/

