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•	 หน้าปัดเฉดสีเทาเข้มขัดแต่งแบบ	velvet		ตัวเรือนผลิตจากไวท์โกลด์	18K
•		 กลไก	Calibre	2460	QCL/1	ส่งกำาลังขับเคลื่อนฟังก์ชั่นคาเลนดาร์	(วัน	วันที่	และเดือน)	รวมทั้งแสดง
ลักษณะของดวงจันทร์หรือมูนเฟสที่มีความแม่นยำา	รวมทั้งอายุของดวงจันทร์หรือ	age	of	the	moon	ด้วย	

•	 เรือนเวลาใหม่นี้สืบสานจิตวิญญาณของขนบการสร้างสรรค์นาฬิกาในศตวรรษที่	18	ของนครเจนีวา

เจนีวา,	2	พฤศจิกายน	2021	-	นาฬิกา	Traditionnelle	complete	calendar	ผสมผสานแรงบันดาล
ใจจากความคลาสสิก	 	 ตัวเรือนและขาสายดีไซน์เป็นชั้นเล่นระดับ	ขอบฝาหลังแบบเซาะร่อง	หน้าปัด
ตกแต่งด้วยเส้นรางนาที	พร้อมด้วยเข็มชั่งโมงและเข็มนาทีทรงโดฟีน	นอกจากนี้	ยังคงเอกลักษณ์ของ	
Vacheron	Constantin	ในการแสดงค่าปฏิทิน	โดยติดตั้งช่องหน้าต่างวันและเดือนริมสองข้างหน้าปัด	
และแสดงวันที่ด้วยเข็มกลาง	การวางเลย์เอาต์แบบนี้ช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับมูนเฟสซึ่งตั้งอยู่	ณ	
ตำาแหน่ง	6	นาฬิกา

คอลเลกชั่น Traditionnelle ของ Vacheron Constantin คือการนำาเสนอศิลปะการสร้างสรรค์นาฬิกา
คลาสสิกในมุมมองร่วมสมัย ชวนให้นึกถึงเรือนเวลาที่สร้างสรรค์โดย cabinotiers ซึ่งเป็นชื่อเรียกเหล่า
วอทช์เมกเกอร์ของเจนีวาในยุคเรืองปัญญา  นาฬิกา Traditionnelle complete calendar ใหม่นี้ยังคงจิต
วิญญาณดั้งเดิมเช่นเดียวกับนาฬิกาในยุคนั้น โดดเด่นด้วยสไตล์เรียบง่ายและสามารถอ่านค่าเวลาได้อย่าง
ง่ายดายและชัดเจน คอมพลิเคชั่น complete calendar หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  triple calendar ทำาหน้าที่
แสดงวันที่ วัน และเดือน พร้อมด้วยอายุและเฟสของดวงจันทร์ ตัวเรือนกลมพร้อมฝาหลังแบบเซาะร่อง ขอบ
ตัวเรือนบาง  หน้าปัดประดับรางนาที เข็มทรงโดฟีนขัดแต่งเหลี่ยมมุม และมาร์กเกอร์ทรงบาตองทำาจากไวท์
โกลด์ 18K เน้นการใช้งานง่ายสไตล์นาฬิกาในยุค 1920s ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความงามทำาหน้าที่รองรับฟังก์ชั่น

การแสดงค่าเวลาอันเป็นเอกลักษณ์
นอกจากรุ่นตัวเรือนพิงค์โกลด์ 18K ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว นาฬิกา Traditionnelle complete calendar 
ใหม่ล่าสุดนี้  สร้างสรรค์ตัวเรือนด้วยไวท์โกลด์ 18K เส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม. หน้าปัดเฉดสีเทาเข้มขัด
แต่งแบบ velvet  ช่วยให้ลุคโดยรวมดูร่วมสมัย เน้นรูปแบบการแสดงเวลาให้โดดเด่น การแสดงวันและเดือน
ของนาฬิการุ่นนี้ต่างจากนาฬิกา triple calendar ท่ัวไป ด้วยการติดตั้งช่องหน้าต่างวันและเดือนไว้ ณ ริม
สองข้างหน้าปัดแทนที่จะเป็นตรงกลาง ส่วนวันที่นั้นแสดงด้วยเข็มกลางปลายรูปจันทร์เสี้ยว การจัดเรียง
ตำาแหน่งเช่นนี้ช่วยให้มีพื้นที่ว่างสำาหรับใส่ฟังก์ชั่นอายุของดวงจันทร์และมูนเฟสที่แม่นยำาสูง ณ บริเวณด้าน
ล่างของหน้าปัด
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กลไก	Calibre	2460	QCL/1:	complete	calendar	และ	precision	moon	
phase
นาฬิกา Traditionnelle complete calendar ทำางานด้วยกลไก Calibre 2460 QCL/1 ฟังก์ชั่น triple 
calendar นี้เป็นคอมพลิเคชั่นที่เป็นมรกดกสำาคัญของแบรนด์ กลไกนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วน  308 ชิ้น พัฒนา
มาจาก Calibre 2450 ซึ่งเป็นกลไกอัตโนมัติแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดย  Vacheron Constantin ประกอบ
ด้วยจักรกล  stop-seconds ทำางานที่ความถี่  28,800 ครั้งต่อชั่วโมง สำารองพลังงานได้นาน 40 ชั่วโมง 
และนอกจากแสดงค่าปฏิทิน  triple calendar แล้ว ยังขับเคล่ือนฟังก์ช่ันมูนเฟสท่ีมีความแม่นยำาซ่ึงจำาต้อง
ปรับตั้งค่าใหม่หนึ่งครั้งในรอบ 122 ปีเท่านั้น ส่วนโรเตอร์ผลิตจากทอง 22K ตกแต่งลวดลายที่ได้แรง
บันดาลใจมาจากกางเขนมอลทีส สัญลักษณ์ประจำาแบรนด์ กลไกซึ่งมองเห็นได้ผ่านฝาหลังได้รับการตกแต่ง
ตามแบบฉบับกลไกนาฬิกาชั้นสูง ท้ังเบสเพลทขัดลายวงกลมและบริดจ์เก็บขอบขัดลาย Côtes de Genève 
นาฬิกา  Traditionnelle complete calendar นี้กันน้ำาได้ลึก 30 เมตร มาพร้อมสายรัดข้อมือหนังจระเข้
มิสซิสซิปปี้สีดำาพร้อมตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์ 18K
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บทสรุป
นาฬิกา Traditionnelle complete calendar ซึ่งเต็มเป่ียมด้วยจิตวิญญาณการสร้างสรรค์นาฬิกาใน
ศตวรรษที่ 18 ชูจุดเด่นความงามทำาหน้าที่รองรับฟังก์ชั่น ทำางานด้วยกลไกอัตโนมัติ Calibre 2460 QCL/1 
ซึ่งมาพร้อมคอมพลิเคชั่นมากประโยชน์อย่างการแสดงค่าปฏิทิน triple calendar มูนเฟสที่มีความแม่นยำา 
และอายุของดวงจันทร์ วันและเดือนแสดงโดยช่องหน้าต่างซึ่งตั้งอยู่ริมสองข้างหน้าปัด และวันท่ีแสดงด้วย
เข็มกลางปลายจันทร์เสี้ยว นาฬิกา  Traditionnelle complete calendar เวอร์ช่ันใหม่นี้ ตัวเรือนผลิตจาก
ไวท์โกลด์ 18K หน้าปัดเฉดสีเทาเข้มขัดแต่งแบบ velvet มาพร้อมสายรัดข้อมือหนังจระเข้สีดำา 
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ข้อมูลทางเทคนิค
Traditionnelle complete calendar
รหัสอ้างอิง 4010T/000G-B740

กลไก  2460 QCL/1
 พัฒนาและผลิตโดย  Vacheron Constantin
 จักรกลอัตโนมัติ 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. (11¼’’’) หนา 5.40 มม. 
 กำาลังลานสำารองประมาณ  40 ชั่วโมง
 ทำางานที่ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์  (28,800 ครั้ง/ชั่วโมง) 
 ชิ้นส่วน 308 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 27 เม็ด
 ผ่านการรับรองมาตรฐาน Hallmark of Geneva  

ฟังก์ชั่น ชั่วโมง นาที และเข็มกลางแสดงวินาที 
 คอมพลีตคาเลนดาร์ (วัน วันที่ และเดือน)
 มูนเฟสที่มีความแม่นยำา 
 อายุของดวงจันทร์ 

ตัวเรือน ไวท์โกลด์ 18K  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม. หนา 10.7 มม. 
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัลโปร่งใส 
 กันน้ำาลึก 3 บาร์ (ประมาณ  30  เมตร)

หน้าปัด  สีเทาเข้มขัดแต่งแบบ velvet
 มาร์dเกอร์ชั่วโมงไวท์โกลด์ 18K และกางเขนมอลทีสแบบแอพพลายด์ 
 พระจันทร์ไวท์โกลด์ 18K  

สายรัด  สายหนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีดำา รองด้วยหนังลูกวัว เย็บด้ายเฉดสีเดียวกัน  

ตัวล็อก แบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์ 18K  
 รูปทรงครึ่งกางเขนมอลทีสขัดเงา  



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


