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- Đầu thế kỷ 19 đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của cơ chế tourbillon – cơ chế hết sức phức tạp nhưng 
cũng vô cùng hấp dẫn được thiết kế để chống lại tác động của trọng lực lên đồng hồ.

- Cơ chế đặc biệt phức tạp này là một phần không thể thiếu trong lịch sử của Vacheron Constantin kể 
từ năm 1901, đóng góp vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ chính xác của đồng hồ trong Xưởng 
sản xuất

- Trong phiên bản hoàn thiện nhất, tourbillon là một kiệt tác chế tác đồng hồ trong dòng Grand 
Complication và là đặc trưng không thể thiếu của các bộ sưu tập Vacheron Constantin hiện tại, là 
“trái tim” của các mẫu Les Cabinotiers đặc biệt quý hiếm.

Ngày 1 tháng 9, tại Geneva - Được phát minh bởi Abraham-Louis Breguet vào đầu thế kỷ 19, chức 
năng chính của tourbillon là triệt tiêu ảnh hưởng của lực hút trái đất tới bộ máy, qua đó giúp đồng hồ 
chạy chính xác hơn. Cơ chế tourbillon là biểu tượng của trình độ kỹ thuật và sự khéo léo của các nghệ 
nhân đồng hồ. Những bước chân đầu tiên được biết đến về quá trình thương mại hóa tourbillon được 
tìm thấy trong kho lưu trữ của Vacheron Constantin từ năm 1901. Kể từ đó, cơ chế phức tạp này đã trở 
thành một phần di sản chế tác đồng hồ của Maison, xuất hiện lần đầu trong đồng hồ quả quýt rồi tới 
đồng hồ đeo tay vào đầu những năm 1990, và cũng xuất hiện trong những mẫu đồng hồ đặc biệt dành 
riêng cho dành cho giới sành sỏi và sưu tầm đồng hồ.

1.	 Đồng	hồ	bỏ	túi	bằng	vàng	với	tourbillon	"một	phút"	-	1945	(Inv.	Ref.	11968)
2.	 Thư	tín	trao	đổi	giữa	Henry	Graves	và	Vacheron	Constantin	-	1928
3.	 Đồng	hồ	toubillon	đeo	tay	bạch	kim	"Saint	Gervais"	với	lịch	vạn	niên	và	chỉ	báo	trữ	năng	
-	2005	(Inv.	Ref.	11475)

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/
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Lịch sử của cơ chế tourbillon. 
Cơ chế Tourbillon được đánh giá là một kiệt tác trong nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp. Mặc dù để 
nói một cách chính xác, thì tourbillon chưa được coi một chức năng trong kỹ nghệ chế tác đồng hồ 
cao cấp vì không cung cấp một chức năng bổ sung rõ ràng bên cạnh tính năng báo giờ, nhưng bù lại 
tourbillon vẫn là một hệ thống cơ học phức tạp hết sức hấp dẫn. Được phát triển vào năm 1795 và cấp 
bằng sáng chế vào năm 1801 bởi Abraham-Louis Breguet, cơ chế tourbillon được thiết kế để loại bỏ 
các sai số về tỷ lệ do lực hấp dẫn của Trái đất gây ra.
Vào thế kỷ 19, rất ít thợ đồng hồ được thử sức với tourbillon nên số lượng sản xuất hết sức khiêm tốn. 
Tuy nhiên, với chức năng điều tiết, cơ chế tourbillon không chỉ ứng dụng vào các mẫu đồng hồ đo thời 
gian thông thường nhằm tìm kiếm độ chính xác tuyệt đối, mà còn là cơ chế được lựa chọn cho các 
mẫu Grand Complication. Vacheron Constantin nổi bật trong cả hai lĩnh vực này với sự thành thạo 
hoàn hảo về cơ chế sản xuất đồng hồ phức tạp.

Việc phát minh ra tourbillon gắn bó mật thiết với thói quen đi xe đạp cũng như lý thuyết và thực tiễn 
về đồng hồ cuối thế kỷ 18. Đồng hồ quả quýt lúc đó mắc phải một số lỗi cơ học, đặc biệt là do quá trình 
sản xuất linh kiện thủ công. Đồng hồ có xu hướng phải chịu đựng tính ma sát quá mức và chỉ được 
giảm nhẹ một phần bởi chất bôi trơn mà ngay sau đó có xu hướng đông lại. Ngoài ra, đeo đồng hồ 
trong túi áo gilê khiến chiếc đồng hồ chủ yếu nằm ở vị trí tĩnh và thẳng đứng. Bộ chuyển động đồng hồ, 
và đặc biệt là cơ quan điều chỉnh tạo thành liên kết với bộ thoát bị ảnh hưởng bất lợi bởi lực hấp dẫn 
của Trái đất tác động gây nhiễu loạn đẳng thời gian của lò xo cân bằng, đồng nghĩa với sai lệch về tỷ lệ 
và do đó giảm mất độ chính xác.

Do đó, giải pháp này đòi hỏi một hệ thống mới. Trong chuyển động cơ học truyền thống, bộ thoát, 
hệ thống trục cân bằng và lò xo được gắn vào cầu chính bằng cách xoay trên trục của chúng. Với 
tourbillon, các thành phần tương tự kết hợp trong một lồng xoay được treo giữa hai điểm trục. Bộ phận 
chuyển động này hoạt động như một bánh xe thứ tư với bánh răng, được dẫn động bởi bánh xe thứ ba, 
làm cho lò xo cân bằng áp dụng với tất cả các vị trí thẳng đứng, ngay cả khi đồng hồ vẫn đứng yên 
trong túi áo ghi lê. Nhờ đó, sự kết hợp của các vị trí bù đắp các biến thể để đạt được tốc độ trung bình, 
một yếu tố có lợi gia tăng độ chính xác.  

Trong một thế kỷ rưỡi, cơ chế tourbillon thay đổi hầu như không thay đổi dựa trên nguyên tắc lồng 
xoay. Sự thay đổi đáng kể duy nhất là karussel, một cơ chế được nhà sản xuất đồng hồ Đan Mạch 
Bahne Bonniksen cấp bằng sáng chế vào năm 1892. Cơ chế này cũng nhằm mục đích cải thiện độ 
chính xác của đồng hồ bằng cách nhúng bộ thoát và bộ điều chỉnh trong một mô-đun xoay. Karrussel 
khác với tourbillon ở chỗ được điều khiển bởi hai lực riêng biệt: một lực đối với lồng và lực kia đối với 
bộ thoát. Với sự ra đời của đồng hồ đeo tay, theo định nghĩa là chuyển động liên tục, tính hữu hiệu của 
tourbillon đã trở thành một câu chuyện thường xuyên trong cộng đồng sản xuất đồng hồ, giống như 
“plat- pendu” trong thế giới đồng hồ quả quýt, tức là sự khác biệt về tỷ lệ được quan sát thấy trong 
cùng một chiếc đồng hồ ở các vị trí ngang và dọc tương ứng. Mặc dù không có câu trả lời chính xác 
nào được tìm thấy, nhưng nghiên cứu gần đây và các tính năng sáng tạo được thêm vào tourbillon có 
thể được coi là giải pháp tốt nhất hiện có.

1.	 Tham	chiếu	57260	-	2015
2.	 Tourbillon,	Calibre	2160

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/
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Máy cắt phay từ thế kỷ 19

Máy làm tròn từ giữa thế kỷ 19

Vacheron Constantin và cơ chế tourbillon
Đồng hồ bỏ túi tourbillon lần đầu tiên của Vacheron Constantin bắt nguồn từ năm 1901. Một lá thư 
gửi cho Maison liên quan đến đơn đặt hàng của một khách hàng ở Paris cho một chiếc đồng hồ có 
cơ chế tourbillon, đồng hồ bấm giờ kép, Grande và Petite Sonnerie, bộ lặp phút, lịch vạn niên với 
moon phase và dự trữ năng lượng. Chiếc đồng hồ đặc biệt này được đưa ra cho Đài quan sát Geneva 
để có chronometry (Giấy chứng nhận về sự chính xác). Kể từ khi thành lập vào năm 1755, Vacheron 
Constantin đã có cơ hội thể hiện chuyên môn của mình trong lĩnh vực đồng hồ với các chức năng phức 
tạp.

Vào đầu thế kỷ 20, sự thành thạo trong kỹ thuật đã mang Vacheron Constantin lên một tầm vóc mới 
với việc tạo ra những chiếc đồng hồ cực kỳ phức tạp, một số trong số đó bao gồm cơ chế tourbillon. Ví 
dụ như đồng hồ quả quýt năm 1917 được Maharajah of Patiala - một nhà sưu tập đồng hồ vĩ đại mua 
lại. Cho đến những năm 1950, Maison đã tạo ra những chiếc đồng hồ quả quýt mang tính kỹ nghệ 
cao đã trở thành một phần của lịch sử chế tạo đồng hồ. Tham chiếu 57260 nổi tiếng hiện nay, một 
chiếc đồng hồ quả quýt được giới thiệu vào năm 2015 đánh dấu kỷ niệm 260 năm thành lập Vacheron 
Constantin, cũng là sự tôn vinh cho những sáng tạo này. 57 chức năng của chiếc đồng hồ, đặc biệt 
đáng chú ý bao gồm cơ chế tourbillon ba trục rất hiếm với một lò xo cân bằng hình cầu điều chỉnh tác 
động của trọng lực để thời gian không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi ngẫu nhiên từ vị trí của người 
đeo. Vào năm 2019, Vacheron Constantin một lần nữa thể hiện kỹ nghệ của mình khi chào đón chiếc 
tourbillon trong bộ sưu tập Overseas. Bộ chuyển động Calibre 2160 tự lên cót siêu mỏng, xuất hiện một 
năm sau đó với trung tâm là cơ chế tourbillon trong phiên bản Overseas  18K 5N hoàn toàn bằng vàng 
với mặt số sơn mài màu xanh lam.

Tham	chiếu	57260	-	2015

Đồng hồ Overseas Tourbillon - 2021

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/
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Truyền thống của sự chính xác
“Tính chính xác cao” luôn được duy trì ở Vacheron Constantin, ngườiluôn mong muốn tạo ra những 
chiếc đồng hồ mạnh mẽ, đáng tin cậy và chính xác mà vẫn toát lên vẻ sang trọng thanh lịch. Từ năm 
1872, Xưởng sản xuất thường xuyên tham gia các cuộc thi về độ chính xác khác nhau do Đài thiên văn 
Geneva và Neuchâtel tổ chức, cũng như ở Anh và Hoa Kỳ, và đồng hồ của hãng thường xuyên giành 
được huy chương vàng hoặc giải nhất. Nhờ độ tin cậy của các thước đo hiệu chuẩn của Vacheron 
Constantin, những người điều chỉnh của Maison đã làm việc hết sức kỳ công trong các cuộc thi chế tác 
đồng hồ này. Một trong số họ là Edmond Oliver đã đi vào lịch sử với tài năng đằng sau những kỳ công  
trong bộ đo thời gian này. Một số mẫu đồng hồ quả quýt mà ông đã tham gia cuộc thi ở Đài quan sát 
Geneva đạt trình độ cao về sự xuất sắc về độ chính xác. Ông cũng là người đào tạo người điều chỉnh 
Hélène Jaccard, sau này cũng là người nắm giữ rất nhiều kỷ lục.

Vacheron Constantin đã khiến cho tourbillon trở thành một trong những cơ chế không thể thiếu và 
Chronomètre Royal đã góp phần đáng kể vào danh tiếng này. Chiếc đồng hồ quả quýt được giới thiệu 
vào năm 1907 này đã duy trì truyền thống của sự chính xác này, đảm bảo thành công trong quốc 
tế  suốt thế kỷ. Tuy nhiên, nhiệm vụ về độ chính xác này cũng liên quan đến nghiên cứu nâng cao 
hơn về kiến trúc chuyển động và hệ thống điều chỉnh tourbillon. Ngay từ những năm 1900, Vacheron 
Constantin đã cung cấp những chiếc đồng hồ quả quýt kết hợp tourbillon như một "chức năng phức 
tạp" duy nhất - được coi là sự đảm bảo bổ sung về độ chính xác khi đo thời gian. Về mặt logic, những 
chiếc đồng hồ này cũng đã phải trải qua các bài kiểm tra của Đài quan sát, bao gồm cả mẫu năm 1907 
này, trong đó bộ chuyển động trống được phát triển bởi Albert Pellaton, một thợ đồng hồ xuất sắc 
trong bộ phận R&D của Nhà sản xuất ngay sau khi ông rời trường. Thành công liên tiếp thành công, 
trong bốn thập kỷ tiếp theo, đồng hồ bỏ túi tourbillon của Vacheron Constantin đã giành được một loạt 
danh hiệu trong các cuộc thi đo thời gian khác nhau, bao gồm ba chứng chỉ hạng nhất và sáu giải nhất 
được tham khảo.

Đồng	hồ	bỏ	túi	bằng	vàng	với	tourbillon	"một	phút"	-	1945	(Inv.	Ref.	11968)
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Nhân vật chính trong chiếc đồng hồ đeo tay
Sự xuất hiện của cơ chế tourbillon trong đồng hồ đeo tay Vacheron Constantin phản ánh mối quan tâm 
tương tự về độ chính xác của hãng. Nó cũng đến vào thời điểm mà Maison đang thể hiện rõ ràng mong 
muốn khôi phục lại đồng hồ cơ khí trở lại vinh quang trước đây, bất chấp mối đe dọa do cuộc khủng 
hoảng thạch anh gây ra. Vào cuối những năm 1980, Vacheron Constantin đã khởi động hai dự án phát 
triển các thước đo mới cho đồng hồ đeo tay kết hợp các biến thể huyền thoại của tourbillon và bộ lặp 
phút. Mẫu đầu tiên được sản xuất vào năm 1992, với mẫu 30050. Giai thoại đã được đặt ra: kể từ đó, 
Vacheron Constantin sẽ phục vụ cho sự nghiệp của những chiếc đồng hồ phức tạp với các mẫu mà 
tourbillon đóng một vai trò quan trọng.

Cơ chế tourbillon dần dần được tích hợp vào các bộ sưu tập khác của Maison, ở phiên bản đồng hồ đo 
thời gian , đi kèm với các chức năng khác hay xuất hiện trong các mẫu Grand Complication. Sự phát 
triển này càng được củng cố bằng việc thành lập Xưởng sản xuất tại Vallée de Joux vào năm 1998 với 
các xưởng dành riêng cho các bộ máy đồng hồ phức tạp. Dự án đầu tiên của họ là phát triển tourbillon 
cho bộ chuyển động thùng của bộ sưu tập Malte.

Trong những năm qua, kỹ thuật bậc thầy về bộ điều chỉnh lồng xoay này đã tìm thấy một số ứng dụng 
đáng chú ý, bao gồm cơ chế tourbillon được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập công ty với 
chiếc đồng hồ lịch vạn niên Saint-Gervais tự hào với khả năng dự trữ năng lượng đặc biệt 250 giờ nhờ 
bốn trụ của nó (Cỡ 2250); tourbillon trục kép với lò xo cân bằng hình trụ (Calibre 1990); và tourbillon 
in-house tự lên dây cót đầu tiên với rôto ngoại vi (Calibre 2160). Trung tâm của tất cả những thành tựu 
này nằm ở một cơ chế hấp dẫn nâng khoa học đồng hồ lên một loại hình nghệ thuật.

1.	 Đồng	hồ	toubillon	đeo	tay	bạch	kim	"Saint	Gervais"	với	lịch	vạn	niên	và	chỉ	báo	trữ	năng	
	 -	2005	(Inv.	Ref.	11475)
2.	Đồng	hồ	tourbillon	đeo	tay	bạch	kim	với	chỉ	báo	trữ	năng,	Mẫu	30050	-	1993	
	 (Inv.	Ref.	11984)
3.	 Đồng	hồ	Les	Cabinotiers	Retrograde	với	tourbillon	hỗn	nghi	-	2016
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KỸ NGHỆ CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ CAO CẤP
TÍNH NĂNG TOURBILLON CẢI THIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ĐỒNG HỒ

Giới thiệu
 
Lịch sử của cơ chế tourbillon.
 
Vacheron Constantin và cơ chế 
tourbillon
 
Truyền thống của sự chính xác
 
Nhân vật chính trong chiếc đồng 
hồ đeo tay
 
Henry Graves Jr. và Vacheron 
Constantin
 
Watch selection 

Henry Graves Jr. và Vacheron Constantin
Việc ông chủ ngân hàng người Mỹ Henry Graves Jr. (1868-1953) trở thành một cái tên nổi tiếng trong 
thế giới đồng hồ chủ yếu là do cuộc "đấu tay đôi" giữa ông và nhà công nghiệp James Ward Packard 
trong những năm 1920 và 1930, với tư cách là hai nhà sưu tập đồng hồ cao cấp đầy đam mê, cạnh 
tranh với nhau để xác định xem ai trong số họ sẽ sở hữu chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới. Henry 
Graves là một người đam mê sưu tập đồng hồ với các chức năng phức tạp, nhưng cũng nuôi dưỡng 
niềm đam mê với những chiếc đồng hồ đo thời gian với độ chính xác cao, đó là cách ông bắt tay với 
Vacheron Constantin vào năm 1928.

Năm đó, ông được biết rằng một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin tourbillon đã giành được kỷ 
lục về chính xác tại Đài thiên văn Geneva. Đối với cương vị là chủ ngân hàng, phiên bản này phải là 
một phần không thể thiếu trong bộ sưu tập ông. Thư từ giữa Henry Graves và Vacheron Constantin 
có từ thời kỳ này. Nó thể hiện mong muốn của ông để có được chiếc đồng hồ này, với dòng chữ khắc 
sau: "Được trao Giải Nhất (866 Điểm) Cuộc thi Định giờ Đài quan sát Thiên văn Geneva 1927-28 - Số 
401562 - Henry Graves Jr. - New York - bởi Vacheron & Constantin, Geneva, Thụy sĩ". Mối quan hệ giữa 
Henry Graves và Vacheron Constantin không kết thúc ở đó, tiếp tục theo các đề xuất mà Nhà Maison đệ 
trình cho nhà sưu tập vĩ đại - bằng chứng là các bức thư được lưu giữ trong kho lưu trữ của Vacheron 
Constantin.

Thư	tín	trao	đổi	giữa	Henry	Graves	và	Vacheron	Constantin	-	1928
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Giới thiệu
 
Lịch sử của cơ chế tourbillon.
 
Vacheron Constantin và cơ chế 
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hồ đeo tay
 
Henry Graves Jr. và Vacheron 
Constantin
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Watch selection 
1. Đồng hồ quả quýt one-minute tourbillon vàng vàng - 1943 (Tham chiếu 10811)
Việc tìm kiếm độ chính xác cao giúp cho các mẫu đồng hồ quả quýt được trang bị tourbillon. Những 
phiên bản này thường được tham gia các cuộc thi đo thời gian do các đài quan sát thiên văn khác 
nhau tổ chức, giành được nhiều giải thưởng. Phiên bản vàng vàng này với one-minute tourbillon, kim 
giây nhỏ trên trục và mặt số tráng men trắng, vạch chỉ phút kiểu đường sắt, đã giành được Giải nhất tại 
Đài quan sát Geneva vào các năm 1931, 1933 và 1941.

2. Đồng hồ quả quýt one-minute tourbillon vàng vàng - 1945 (Tham chiếu 11968)
Với bộ chuyển động 22 inch, chiếc đồng hồ bỏ túi tourbillon one-minute vàng vàng có kim giây nhỏ 
thanh lịch. Mặt số tông màu bạc, được đánh dấu bằng các chữ số La Mã tráng men và vạch chỉ phút 
kiểu đường sắt, kim chỉ có rãnh hở mảnh mai. Sự thanh lịch kín đáo thể hiện ở mặt sau của đồng hồ để 
lộ bộ máy được bao phủ một phần khi 2/3 được trang trí bằng họa tiết Côtes de Genève. Cấu trúc này 
làm nổi bật cơ chế tourbillon có sự cân bằng với các khối quán tính cho phép điều chỉnh thời gian cực 
kỳ tốt. Đồng hồ này được thiết kế như một máy đo thời gian chính xác.

3. Đồng hồ quả quýt tourbillon vàng trắng “Les Complication” - 1990 (Tham chiếu 11927)
Chiếc đồng hồ bỏ túi được sản xuất với phiên bản giới hạn, được ủy quyền bởi Asprey London, công 
ty có trụ sở chính ở New Bond Street. Để đáp ứng các nhà sưu tập hoài cổ về những chiếc máy đo 
thời gian chính xác vào đầu những năm 1990, Vacheron Constantin đã tạo ra mẫu vàng trắng này với 
mặt số guilloché có họa tiết "rổ". Bộ chuyển động 22 inch đã được lựa chọn. Một bộ máy đã được thử 
nghiệm với cơ chế one-munite tourbillon được thiết kế vào đầu những năm 1940. Chiếc đồng hồ đã 
tham gia 19 cuộc thi đo thời gian cho đến những năm 1990. Cửa sổ phụ ở vị trí 6 giờ cho phép chiêm 
ngưỡng toàn bộ sự tinh tế của bộ điều chỉnh.

1.	 Đồng	hồ	bỏ	túi	bằng	vàng	với	tourbillon	"một	phút"	-	1943	(Inv.	Ref.	10811)
2.	 Đồng	hồ	bỏ	túi	bằng	vàng	với	tourbillon	"một	phút"	-	1945	(Inv.	Ref.	11968)
3.	 Đồng	hồ	tourbillon	bỏ	túi	"Les	Complications"	bằng	vàng	trắng	-	1990	(Inv.	Ref.	11927)
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Giới thiệu
 
Lịch sử của cơ chế tourbillon.
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Nhân vật chính trong chiếc đồng 
hồ đeo tay
 
Henry Graves Jr. và Vacheron 
Constantin
 
Watch selection 

Watch selection 
1. Đồng hồ đeo tay tourbillon bạch kim với dự trữ năng lượng, mẫu 30050 - 1993 (Tham chiếu 11984)
Chiếc đồng hồ là một phần của loạt đồng hồ đeo tay tourbillon đầu tiên được sản xuất bởi Vacheron 
Constantin. Được sản xuất trong một phiên bản giới hạn 300 chiếc bằng vàng vàng và bạch kim, chiếc 
đồng hồ được trang bị bộ máy có hai trụ, có thể nhìn thấy qua mặt sau bằng kính sapphire. Mặt số 
vân mờ với chỉ giờ số La mã. Ở vị trí mốc 6 giờ hiển thị cơ chế tourbillon one-minute kèm giây nhỏ. Cơ 
chế dự trữ năng lượng được đặt đối xứng ngay đối diện ở vị trí 12 giờ. Ở mặt sau đồng hồ có thể chiêm 
ngưỡng chất lượng hoàn thiện chế tác đồng hồ với các cầu vát và cầu chính được trang trí bằng họa 
tiết Côtes de Genève.

2. Đồng hồ đeo tay màu vàng hồng Malte thuộc bộ sưu tập tonneau với tourbillon, ngày cơ chế dự trữ 
năng lượng - 2003 (Tham khảo 11498)
Mẫu đồng hồ có hình dáng thùng phi màu vàng hồng này khởi sinh từ bộ sưu tập Malte tạo ra sự cân 
bằng thị giác tuyệt đẹp với mặt số ngoài guilloche tia mặt trời và trung tâm mặt số hạt tông màu bạc 
được trang trí bằng chín mốc giờ được áp dụng. Các chỉ báo giờ nằm ngoài trung tâm hình thanh kiếm, 
hai bên là bộ phận dự trữ năng lượng và chỉ ngày, để lại khoảng trống đáng kể cho lồng tourbillon 
one-minute mang các giây nhỏ trên trục của nó. Mô hình ‘hình thức’ (không tròn) này được trang bị 
cho bộ máy có hình dạng đặc biệt, vỏ chống nước - có thể được chiêm ngưỡng qua mặt sau bằng kính 
sapphire.

3. Đồng hồ đeo tay tourbillon bạch kim “Saint-Gervais” với lịch vạn niên và chức năng dự trữ năng 
lượng - 2005 (Tham chiếu 11475)
Tại lễ kỷ niệm một phần tư thiên niên kỷ và cũng là cơ hội để Vacheron Constantin tri ân quá khứ của 
mình, nhằm làm nổi bật năng lực đổi mới kỹ thuật của hang cũng như thể hiện hoàn hảo trong mẫu 
Saint-Gervais. Chiếc đồng hồ với mặt số bạch kim guilloché được làm thủ công đã phục vụ để thúc 
đẩy lĩnh vực dự trữ năng lượng phức tạp. Được ưu đãi với 250 giờ tự động được đảm bảo bởi bốn trục 
cùng với cơ chế tourbillon và cơ chế lịch vạn niên, mẫu Saint-Gervais đã đặt một cột mốc mới trong 
thế giới đồng hồ Grand Complication.

1.	 Đồng	hồ	tourbillon	đeo	tay	bạch	kim	với	chỉ	báo	trữ	năng,	Mẫu	30050	-	1993	
	 (Inv.	Ref.	11984)
2.	 Đồng	hồ	tourbillon	đeo	tay	Malte	bằng	vàng	hồng	với	hiển	thị	ngày	và	chỉ	báo	trữ	năng	-	
	 2003	(Ref.	Inv.	11498)
3.	 Đồng	hồ	toubillon	đeo	tay	bạch	kim	"Saint	Gervais"	với	lịch	vạn	niên	và	chỉ	báo	trữ	năng	
	 -	2005	(Inv.	Ref.	11475)
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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
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