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ดีไซน์เรียบง่ายสำาหรับลุคลำาลองสุดเท่
นาฬิกาโครโนกราฟและนาฬิกาดูอัลไทม์
ผลิตในจำานวนจำากัด รุ่นละ 150 เรือน 



2

Overview
  

Overseas chronograph 
“Everest”
  

Overseas dual time “Everest”
  

Interview with Cory Richards
  

Sum-up
  

Technical data

Overseas Limited Editions “Everest”

• นาฬิกาโครโนกราฟและนาฬิกาดูอัลไทม์ ทำางานด้วยกลไกอินเฮาส์ไขลานอัตโนมัติ
• ทั้งสองรุ่นผลิตในจำานวนจำากัด รุ่นละ 150 เรือน
•  ได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาโปรโตไทป์ที่นักสำารวจและช่างภาพชาวอเมริกัน Cory Richards สวมใส่ขณะ

ปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ในปี 2019
•  ตัวเรือนไทเทเนียมและสเตนเลสสตีล ออกแบบมาเพื่อการผจญภัย มาพร้อมกับระบบถอดเปลี่ยนสายรัดข้อ

มือโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์

เจนีวา, 1 กันยายน 2021 - Vacheron Constantin เปิดประตูสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งดีไซน์ด้วย ผลงานในคอลเลกชั่นสปอร์ต  
Overseas chronograph “Everest” และ Overseas dual time “Everest” เรือนเวลาทั้ง 2 รุ่นผลิตในจำากัดเพียงแบบ
ละ 150 เรือน ดีไซน์มาให้เหมาะแก่การสวมใส่ในชีวิตประจำาวัน รวมทั้งบการสวมใส่ไปทำากิจกรรมที่ต้องอาศัยความกล้า
ท้าทาย  ดังเช่นที่นักสำารวจและช่างภาพชาวอเมริกัน Cory Richards ทดสอบด้วยตนเองจากการสวมใส่นาฬิการุ่นดูอัล
ไทม์ และถ่ายภาพนาฬิการุ่นโครโนกราฟที่โคโลราโด

คอลเลกชั่น Overseas สัญลักษณ์แห่งการค้นพบและเปิดประตูสู่โลกกว้าง นำาเสนอความสง่างามผสมผสานเข้ากับ
ความแข็งแกร่งผ่านเรือนเวลา 2 รุ่นที่เต็มเป่ียมด้วยเสน่ห์แบบสปอร์ต  นาฬิกา Overseas chronograph “Everest” และ 
Overseas dual time “Everest” ได้แรงบันดาลใจมาจากยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นการเชิดชูจิตวิญญาณการ
ผจญภัยและการก้าวข้ามขีดจำากัดของตัวเอง ผ่านนักสำารวจและช่างภาพชาวอเมริกัน Cory Richards หนึ่งในบุคคลมาก
ความสามารถที่ Vacheron Constantin คัดเลือกเพื่อมาเป็นตัวแทนในแคมเปญ One of not many ย้อนกลับเมื่อปี 2019 
นักสำารวจมากประสบการณ์ผู้น้ีได้ปีนป่ายขึ้นไปยัง ‘หลังคาโลก’ เป็นครั้งที่สามผ่านเส้นทาง North-East Ridge ซึ่งได้ชื่อ
ว่าเป็นเส้นทางที่อันตรายและยากลำาบากที่สุด และบนข้อมือของเขายังสวมนาฬิกาโปรโตไทป์ Overseas dual time ซึ่ง 
Vacheron Constantin พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ และนาฬิกาอันเป็นเอกลักษณ์น้ียังได้ส่งต่อรหัสความงามมายัง  Overseas 
Limited Edition “Everest” ผลงานใหม่ลิมิเต็ดเอดิชั่นทั้งสองรุ่น ซึ่ง Cory Richards ลงมือถ่ายภาพเพื่อโอกาสนี้ด้วย
ตัวเอง  

เรือนเวลาใหม่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเรือนหกเหลี่ยมซึ่งชวนให้นึกถึงกางเขนมอลทีส ดูแตกต่างด้วยสไตล์ที่ทรงพลังและ
โดดเด่นจากการผสมผสานวัสดุไทเทเนียมและสตีลเข้าด้วยกันอย่างชำานาญ  ตัวเรือน ขอบตัวเรือน ปุ่มกด และบ่าป้องกัน
ปุ่มกดผลิตจากไทเทเนียม ซ่ึงเป็นวัสดุท่ีมีน้ำาหนักเบา แข็งแกร่ง และกันการผุกร่อน ท้ังยังสร้างความแตกต่างด้วยการฟิ
นิชชิ่ง ท้ังการขัดมันและขัดซาตินบนตัวเรือน ขัดมันบนปุ่มกด บีดบลาสต์บนขอบตัวเรือน เม็ดมะยม และบ่าป้องกันปุ่มกด 
ตัดกับการตกแต่งเกรนบนหน้าปัด ส่วนเฉดสีเทาแอนทราไซต์คอนทราสต์กับประกายแวววาวขอบวงขอบตัวเรือนที่ผลิต
จากสเตนเลสสตีล ส่วนด้านข้างตัวเรือน ตกแต่งแบบเกรนอย่างสง่างาม และเล่นกับเฉดสีส้มสดซึ่งเข้ากับเฉดสีของด้าย
ท่ีใช้เย็บสายรัดข้อมือ Cordura® ซึ่งรองด้วยหนังลูกวัวนูบัก ทำาให้แข็งแรงทนทานแต่ก็นุ่มสบายยามสวมใส่บนข้อมือ และ
เพื่อให้ลุคสง่างามใช้ได้หลากโอกาส นาฬิกาทั้ง 2 รุ่นจึงติดตั้งระบบถอดเปล่ียนสายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชั่น 
Overseas ระบบนี้ทำาให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการสลับสับเปลี่ยนสาย Cordura® และสายรับเบอร์ซึ่งมาพร้อมกับนาฬิกา 
ทำาให้สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ได้ตามอารมณ์และโอกาส 
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Overseas chronograph “Everest”
นาฬิกา Overseas “Everest” ซึ่งมีน้ำาหนักเบาและสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสมาพร้อมกับคอมพลิเคชั่นโครโน
กราฟซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนที่หลงใหลในกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง เรือนเวลานี้ผลิตจำานวนจำากัดเพียง 150 
เรือน เหมาะกับการผจญภัยและความท้าทายในชีวิตประจำาวัน ตัวเรือนขนาด 42.5 มม. ผลิตจากไทเทเนียมและส
เตนเลสสตีลซึ่งคอนทราสต์กัน  ส่วนหน้าปัดเวลาออกแบบมาให้อ่านค่าเวลาบนหน้าปัดโครโนกราฟได้อย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้เฉดสีส้มที่เข็มกลางสำาหรับจับเวลา 

และเบื้องหลังการทำางานอย่างสม่ำาเสมอของนาฬิกาก็คือกลไกไขลานอัตโนมัติ Calibre 5200/2 กลไกอินเฮาส์
ตลับลานคู่นี้ติดตั้งคอลัมน์วีลควบคุมฟังก์ชั่นจับเวลา ทั้งสตาร์ท สต็อป และรีเซ็ต ระบบที่แม่นยำาและเชื่อถือได้นี้ยัง
มีคลัตช์แนวตั้งเพื่อป้องกันยามนิ้วกดปุ่มไม่สมูธ แต่นอกจากประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแล้ว ยังโดดเด่นด้วยความงาม
ร่วมสมัย เบสเพลทเคลือบทรีทเมนต์ NAC เข้ากับเฉดสีเทาแอนทราไซต์ของนาฬิกา ส่วนโรเตอร์พิงก์โกลด์ 22k ยัง
สลักภาพยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายของ Cory Richards ในระหว่างที่เขาออกสำารวจ
เทือกเขาหิมาลัย 
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Overseas dual time “Everest”
ณ จุดบรรจบของประสิทธิภาพและสไตล์ Overseas dual time - “Everest” เปรียบดังคำาเชื้อเชิญให้เราออกเดิน
ทาง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาโปรโตไทป์ที่ Cory Richards สวมติดตัวเมื่อเดินทางขึ้นไปยัง “หลังคา
โลก” ผลิตในจำานวนจำากัดเพียง 150 เรือน มาพร้อมฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์สำาหรับนักเดินทางและนักสำารวจมาก
ประสบการณ์

ภายในตัวเรือนขนาด 41 มม. ของ Overseas dual time - “Everest” ซึ่งผลิตจากไทเทเนียมและสเตนเลสสตีล 
ทำางานด้วยกลไกไขลานอัตโนมัติอินเฮาส์ Calibre 5110 DT/2 แสดงค่าเวลาได้สองไทม์โซน นอกจากการแสดง
โลคัลไทม์แบบคลาสสิกแล้ว ยังมีเข็มที่สี่ทรงลูกศรสีส้มทำาหน้าที่แสดงโฮมไทม์ พร้อมด้วยตัวบ่งชี้เวลากลางวัน-
กลางคืนในเฉดสีเข้ากัน ส่วนการแสดงวันที่ ณ ตำาแหน่ง 6 นาฬิกายังทำางานสอดประสานกับโลคัลไทม์ ซึ่งปรับตั้ง
ได้โดยปุ่มกดที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ส่วนการแสดงเวลาทั้งสองไทม์โซน ณ ตำาแหน่ง 12 นาฬิกาสามารถ
ปรับตั้งด้วยการหมุนเม็ดมะยม ฝาหลังตัวเรือนเป็นแซฟไฟร์คริสตัล ทำาให้มองเห็นเฉดสีเทาแอนทราไซต์จากการ
เคลือบทรีทเมนต์ NAC บนเบสเพลท ทำาให้ลุคของกลไกดูร่วมสมัย และที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็คือโรเตอร์พิง
ก์โกลด์ 22k ตกแต่งด้วยการสลักภาพเขาเอเวอเรสต์ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพที่ถ่ายโดย Cory Richards
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บทสัมภาษณ์ Cory Richards
คุณรู้สึกอย่างไรกับนาฬิกาทั้ง 2 รุ่นนี้
“สำาหรับผม นาฬิกาทั้ง 2 รุ่นเป็นการนำาเสนอความประณีตและความพยายามที่ต้องใช้เวลานานนับไม่ถ้วน ทั้งยังส่ือให้เห็นถึงการลดทอนราย
ละเอียดที่ไม่จำาเป็นเพื่อแสวงหาส่ิงที่เป็นหัวใจสำาคัญ รวมทั้งความหมายของทักษะฝีมือ... อีกทั้งความมุมานะทั้งหมดของผมยังสะท้อนอยู่ในการ
เดินทางครั้งนี้... ไม่ว่าจะในศิลปะและภาพถ่าย หรือการออกสำารวจ สำาหรับผมแล้ว การนำาเสนองานคราฟต์ใดๆ ก็ตามจะเป็นที่เข้าใจได้ดีที่สุด หาก
เราปลดเปลื้องหรือลดทอนบางสิ่งออกไปในขณะที่มุ่งไปสู่ความสมบูรณ์แบบ ผมเห็นสิ่งเหล่านี้ในรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกผนวกเข้าไปรวมทั้งเหตุผล
ว่าทำาไมจึงเป็นเช่นนั้นด้วย มันทำาให้ผมนึกถึงหยาดเหงื่อ ทั้งความทุกข์และความสุขที่นำาไปสู่ความยิ่งใหญ่ และเมื่อมองกลไก ผมเห็นถึงความทุ่มเท
ซึ่งกินเวลามากมายเกินกว่าจะนับได้ในการทำาให้เป้าหมายเป็นจริงขึ้นมา ผมมองเห็นเวลาที่ทุ่มลงไป ผมเห็นชีวิตตัวเองสะท้อนกลับมายังตัวผม
ผ่านนาทีและวินาทีที่ผ่านไป และมันทำาให้ผมคิดว่ายังคงมีเส้นทางข้างหน้ารออยู่ และการเดินทางมากมายไม่รู้จบที่กำาลังจะเกิดขึ้น” 
 
คุณมีมุมมองต่อการถ่ายภาพครั้งนี้อย่างไร
“ผมอยากให้การถ่ายภาพสะท้อนเวลามากมายที่ใช้ไปกับการออกเดินทางค้นหาในชั่วชีวิตของเรา ค่ำาคืนที่ผ่านไปท่ามกลางความ
มืด  ลอยอยู่เหนือพ้ืนโลกกว้างใหญ่เบื้องล่าง เมื่อเรายอมท้ิงชีวิตท่ีสะดวกสบายไว้เบื้องหลังและเต็มใจยอมแลกมันกับความยาก
ลำาบาก เราจึงได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาตัวเรา และได้ค้นพบว่าเราสามารถทำาอะไรได้บ้าง ในยามอยู่บนเขาหรือในมหาสมุทร เวลาจะ
ยืดขยาย นาทีให้ความรู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมง และวันให้ความรู้สึกเหมือนนาที บ่อยครั้ง ความสำาเร็จและความล้มเหลวข้ึนอยู่กับ
การที่เราใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่างไร เมื่อเราลืมตาตื่น เราเคลื่อนไหวเร็วแค่ไหน เราหลับไปนานเท่าไหร่... ทั้งหมดเป็นเป็นเรื่องของเวลา 
ความเร็วเท่ากับความปลอดภัย แต่ก็สามารถหมายถึงความเป็นความตายได้เท่าๆ กัน เราจะเอาชนะแสงแดดก่อนนำา้แข็งละลายและ
หินจะล่วงหล่นได้หรือเปล่า เราจะข้ามเนินก่อนหิมะจะอ่อนยวบเพราะความร้อนยามกลางวันจนก้าวข้ามไปไม่ได้หรือไม่ เราจะฝ่าพายุ
หรือจะยอมล่าถอย  ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของเวลา ผมอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของวันที่ผ่านไปในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ซึ่งเวลาถูก
ใช้ไปอย่างคุ้มค่า และด้วยการให้ความสำาคัญกับรายละเอียด และประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงเวลาในทุกนาที มันเป็นเรื่องของเป้า
หมายและความตั้งใจในการสังเกตและเคารพปัจจัยต่างๆ ที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ ซึ่งมีความสำาคัญไปจนถึงวินาทีสุดท้าย” 

คุณรู้สึกอย่างไรเวลาสวมใส่ Overseas Limited Edition “Everest” 
“ตอนที่สวม Overseas “Everest” มันทำาให้ผมนึกถึงสิ่งต่างๆ ในวัยเด็ก และสิ่งต่างๆ ที่ทำาให้ผมมาอยู่จุดนี้ในเวลานี้... บททดสอบ
ต่างๆ การเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ความล้มเหลวท่ีค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความสำาเร็จ ผมรู้สึกซาบซึ้ง
เม่ือหยุดและขบคิดถึงส่ิงที่นาฬิกาเรือนนี้บอกกับผม... ทั้งเรื่องของชีวิต และความหมายที่มันมีต่อคนที่ได้สวมมัน การได้แบ่ง
ปันเรื่องราวของตัวผมซึ่งบอกเล่าผ่านสิ่งประดิษฐ์ท่ีประณีตงดงามเช่นน้ีนับเป็นเกียรติในชีวิตเกินกว่าจะหาคำามาบรรยาย ผม
ว่าความรู้สึกของผมคือความขอบคุณ ขอบคุณสำาหรับเวลาท่ีใช้ไปกับผู้ท่ีสร้างแรงบันดาลใจและมิตรสหาย ขอบคุณสถานท่ีท่ี
ได้พบพานและความพยายามที่ทุ่มลงไป ขอบคุณทุกคนที่ทำางานอย่างหนักเพื่อถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาในเรือนเวลาที่ผ่าน
การนำาเสนอออกมาอย่างชัดเจน  งดงาม และรอบคอบ ผมรักนาฬิกามาตลอด แต่ครั้งนี้มันยิ่งกว่านั้น” 

อยากให้ช่วยเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างนาฬิกา Overseas “Everest” และการร่วมงานเพ่ือนำาเสนอคอนเซ็ปต์ One of 
not many กับตัวตนของคุณ
“จริงๆ มันยากที่ยอมรับว่าตัวผมเองเป็น “หนึ่งในไม่กี่คน” เพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็มีความน่าทึ่งในแบบฉบับของเราเอง แต่
ผมก็ทำางานเพื่อนำาเสนอทุกๆ สิ่งท่ีตัวผมได้ทุ่มเทลงไปและเส้นทางท่ีเลือก ในความหมายของคอนเซ็ปต์ Overseas “Everest” คือ
ตัวแทนของ one of not many และด้วยจำานวนการผลิตท่ีจำากัดยิ่งตอกย้ำาทุกสิ่งท่ีนำาเสนอในนาฬิการุ่นน้ี ตัวเราเองก็เช่นเดียว
กับนาฬิกาที่เป็นมากกว่าผลรวมของชิ้นส่วนต่างๆ เราแต่ละคนถูกสร้างขึ้นจากฟันเฟืองมากมาย กลายเป็นกลไกของชีวิตที่เราใช้ 
และการแสดงออกภายนอกก็ล้วนไม่เหมือนใคร ผมมองว่าการร่วมงานในครั้งน้ีเป็นการนำาเสนอแนวคิดน้ันอย่างต่อเน่ือง กลไกใน
ตัวผมสะท้อนอยู่ในทักษะฝีมือท่ีผมมองเห็นอยู่ทุกวัน นำาพาผมออกไปค้นหาตัวเอง ศิลปะ และโลกของเรา และเพราะอย่างน้ีผมถึง
ได้รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณจริงๆ” 
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บทสรุป
Overseas นาฬิกาสำาหรับผู้ชื่นชอบกีฬาและนักผจญภัย เปิดประตูออกสำารวจพรมแดนความงามใหม่ โดยมาใน
เวอร์ชั่นลิมิเต็ดเอดิชั่น 2 รุ่น คือ  Overseas chronograph “Everest” และ Overseas dual time “Everest” ผลิต
ในจำานวนจำากัดรุ่นละ 150 เรือน ผลงานทั้งสองรุ่นชูดีไซน์ที่โดดเด่นทรงพลัง โดยได้แรงบันดาลใจจากนาฬิกาโปร
โตไทป์ที่ Vacheron Constantin พัฒนาขึ้นในปี 2019  เพื่อให้ Cory Richards สวมใส่ไปร่วมการออกเดินทาง
สำารวจ “หลังคาโลก” ครั้งที่สาม รุ่นโครโนกราฟตัวเรือนขนาด 42.5 มม. และรุ่นดูออล ไทม์ ตัวเรือนขนาด 41 มม. 
ตัวเรือนผสมผสานความเบาและแข็งแกร่งของไทเทเนียมเข้ากับความมันวาวของสเตนเลสสตีล ดีไซน์สง่างามเน้น
คอนทราสต์รับกับสายรัดข้อมือรับเบอร์ หรือสายผ้า Cordura® ซึ่งรองด้วยหนังลูกวัวนูบัก สามารถถอดสลับสับ
เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ รุ่นโครโนกราฟทำางานด้วยกลไกไขลานอัตโนมัติ Calibre 5200/2 ส่วนรุ่นดูอัลไทม์
ทำางานด้วยกลไกไขลานอัตโนมัติ Calibre 5110 DT/2 กลไกทั้งสองนี้เคลือบด้วยทรีทเมนต์ NAC เป็นสีเทาแอนท
ราไซต์ทำาให้ลุคดูร่วมสมัย และที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือโรเตอร์พิงก์โกลด์ 22k ตกแต่งด้วยการสลักภาพเขาเอเวอเรสต์
ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายของ Cory Richards 
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ข้อมูลทางเทคนิค
Overseas dual time “Everest”
รหัสอ้างอิง 7910V/000T-B922  

กลไก 5110 DT/2
 พัฒนาโดย Vacheron Constantin
 กลไกอัตโนมัติ
 เคลือบทรีทเมนต์ NAC  
 โรเตอร์พิงก์โกลด์ 22k  สลักภาพเขาเอเวอเรสต์  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 30.6 มม.  (13¼’’’) หนา 6 มม.
 กำาลังลานสำารองประมาณ 60 ชั่วโมง
 ทำางานที่ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์ (28,800 ครั้ง/ชั่วโมง)
 ชิ้นส่วน 234 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 37 เม็ด
 ได้รับตรารับรอง Hallmark of Geneva  

ฟังก์ชั่น ชั่วโมง นาที
 เข็มกลางวินาที 
 ไทม์โซนที่สองปรับตั้งด้วยเม็ดมะยม  
 แสดงเวลากลางวัน/กลางคืน (AM/PM) ณ 9 นาฬิกา 
 ทำางานเชื่อมต่อกับเวลาโฮมไทม์
 วันที่ ณ 6 นาฬิกา เชื่อมกับโลคัลไทม์ ปรับตั้งด้วยปุ่มกด

ตัวเรือน ไทเทเนียมและสเตนเลสสตีล
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม. หนา 12.8 มม.
 ขอบตัวเรือน เม็ดมะยม บ่ากันปุ่มกด และปุ่มกดไทเทเนียม
 วงรอบขอบตัวเรือนสเตนเลสสตีล
 เม็ดมะยมขันเกลียวและปุ่มกดล็อกด้วยการหมุน 
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัลโปร่งใส
 กันนำา้ลึก 15 บาร์ (150 เมตร)

หน้าปัด หน้าปัดเกรนสีเทาอมน้ำาเงิน
 มาร์เกอร์ชั่วโมงทอง 18K แบบแอพพลายด์
 เข็มชั่วโมง นาที วินาที และเข็มหน้าปัดย่อยทอง 18K
 เข็มดูอัลไทม์สีส้ม
 มาร์เกอร์ชั่วโมงและเข็มชั่วโมงและนาทีเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีน้ำาเงิน

สายรัดข้อมือ สายผ้า Cordura® รองด้วยหนังลูกวัวนูบักเย็บตะเข็บสีส้ม
 พร้อมสายที่สองผลิตจากรับเบอร์
ตัวล็อก แบบบานพับไทเทเนียม/สเตนเลสสตีล  

ผลิตจำานวนจำากัดเพียง 150 เรือน
วางจำาหน่ายที่บูติก Vacheron Constantin เท่านั้น 
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ข้อมูลทางเทคนิค
Overseas chronograph “Everest”
รหัสอ้างอิง 5510V/000T-B923
 
กลไก 5200/2
 พัฒนาโดย Vacheron Constantin
 กลไกอัตโนมัติ
 โรเตอร์พิงก์โกลด์ 22k  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 30.6 มม.  (13¼’’’) หนา 6 มม.
 กำาลังลานสำารองประมาณ 52 ชั่วโมง
 ทำางานที่ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์ (28,800 ครั้ง/ชั่วโมง) 
 ชิ้นส่วน 263 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 54 เม็ด
 ได้รับตรารับรอง Hallmark of Geneva  
 
ฟังก์ชั่น ชั่วโมง นาที
 หน้าปัดย่อยวินาที ณ 9 นาฬิกา
 วันที่
 โครโนกราฟแบบคอลัมน์วีล (เคาน์เตอร์จับเวลา 30 นาที และ 12 ชั่วโมง)
  
ตัวเรือน ไทเทเนียมและสเตนเลสสตีล 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.5 มม. หนา 13.7มม. 
 ขอบตัวเรือน เม็ดมะยม บ่ากันปุ่มกด และปุ่มกดไทเทเนียม 
 วงรอบขอบตัวเรือนสเตนเลสสตีล  
 เม็ดมะยมขันเกลียวและปุ่มกดล็อกด้วยการหมุน 
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัลโปร่งใส  
 กันนำา้ลึก 15 บาร์ (150 เมตร)

หน้าปัด หน้าปัดเกรนสีเทาอมน้ำาเงิน
 มาร์เกอร์ชั่วโมงทอง 18K แบบแอพพลายด์ 
 เข็มชั่วโมง นาที วินาที และเข็มหน้าปัดย่อยทอง 18K 
 เข็มโครโนกราฟสีส้ม
 มาร์เกอร์ชั่วโมงและเข็มชั่วโมงและนาทีเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีน้ำาเงิน

สายรัดข้อมือ สายผ้า Cordura® รองด้วยหนังลูกวัวนูบักเย็บตะเข็บสีส้ม  
 พร้อมสายที่สองผลิตจากรับเบอร์
ตัวล็อก แบบบานพับไทเทเนียม/สเตนเลสสตีล  

ผลิตจำานวนจำากัดเพียง 150 เรือน
วางจำาหน่ายที่บูติก Vacheron Constantin เท่านั้น 



Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อ
เนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและ
อัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

ด้วยทักษะการผลิตนาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่ายเมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาท่ีโดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง 

Vacheron Constantin ได้นำามรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้คอล
เลกชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fifty Six และ Historique ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาส่ังผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของ
ทางแผนก Les Cabinotiers ด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany


