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- Một diện mạo mới, với mặt lộ máy sapphire cho chiếc đồng hồ Traditionelle lịch đầy đủ, ra mắt với hai
phiên bản bằng vàng hồng 18K 5N và vàng trắng 18K.

Calibre 2460 QCL/2

- Bộ máy Calibre 2460 QCL/2 với lịch ba thành phần và tuần trăng chính xác.

Tóm tắt

- Thẩm mỹ mang đậm tính đương đại cho những chiếc đồng hồ thừa kế truyền thống chế tác đồng hồ
thành Genève thế kỷ 18.

Thông số kỹ thuật

Genève, tháng Mười hai 2021 – Lấy cảm hứng cổ điển với bộ vỏ tròn với mặt lưng xếp nếp, thang phút
dạng ray và kim Dauphine, chiếc Traditionelle lịch đầy đủ lộ máy xuất hiện với kiểu dáng avant-garde
trong hai phiên bản đặc biệt. Mặt số sapphire được chế tác lộ máy cho phép khám phá Calibre 2460
QCL/2, có tấm nền chính và các cầu được làm nổi bật bằng cách xử lý anthracite NAC. Các chỉ báo lịch
ba thành phần, được bổ sung với lịch tuần trăng chính xác, có chiều sâu hơn nhờ tính công năng và
phong cách hiện đại.
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Tái khám phá lịch sử truyền thống chế tác
đồng hồ cao cấp tại Genève
Bộ sưu tập Traditionelle của Vacheron Constantin, duy trì tinh thần của những nghệ nhân chế tác
đồng hồ thành Genève trong Kỷ Khai sáng, sở hữu phong cách cực kỳ tinh xảo với hai mẫu mới, được
trang bị lịch đầy đủ. Được bao bọc bởi bộ vỏ 41mm bằng vàng trắng 18K hoặc vàng hồng 18K 5N,
chúng ra mắt trong phiên bản lộ máy qua mặt số bằng sapphire. Độ trong suốt này làm nổi bật các
chi tiết của bộ máy Calibre 2460 QCL/2, với sắc xám anthracite tương phản có được nhờ cách xử lý
bề mặt mạ NAC. Cách tiếp cận mới này kết hợp thiết kế đương đại và di sản của ngành chế tác đồng
hồ, gợi nhắc đến mẫu lịch vạn niên Traditionelle Twin Beat được giới thiệu vào năm 2019.
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Một cấu trúc thoáng đãng
Các tính năng đặc trưng của bộ sưu tập Traditionelle – bao gồm vỏ và vấu tròn chia cấp, mặt sau
có nếp gấp, vành bezel mảnh, thang phút dạng ray, kim Dauphine vát hai cạnh và cọc số bằng vàng
dạng baton – đều xuất hiện trong hai mẫu thiết kế, thừa hưởng di sản chế tác đồng hồ của Maison.
Sự chào mời khám phá cấu trúc bộ chuyển động – có thể ngắm nhìn hoàn hảo từ cả hai phía của
đồng hồ và có sắc xám anthracite thông qua xử lý NAC – làm nổi bật sức mạnh cơ khí của nó. Được
bao quanh bởi một vành đá opal màu xám, trên đó kim trung tâm chỉ báo ngày, phần trên của mặt
số sapphire chứa đựng các hoa văn guilloché màu xám đá phiến cùng các cọc giờ bằng vàng. Mặt
số chia ba phần cho phép đĩa sapphire cung cấp các chỉ báo thứ và tháng dạng cửa sổ. Đĩa tuần
trăng, với hai hình ảnh thực tế mô tả vệ tinh của Trái đất, cũng được bao bọc bởi một lớp vỏ sapphire
trong mờ. Cấu trúc thoáng đãng này mang đến cơ hội chiêm ngưỡng các thành phần chuyển động
khác nhau, bao gồm các cầu và tấm nền chính – với lớp hoàn thiện theo chiều dọc độc đáo – từ phía
trước.
Thiết kế “openface” này làm nổi bật tính chất kỹ thuật của chiếc đồng hồ Traditionelle lịch đầy đủ
lộ máy. Cơ chế này, còn được biết đến với tên gọi lịch ba thành phần, chỉ báo thứ, ngày và tháng, đi
cùng lịch tuần trăng trên hai mẫu thiết kế mới này.
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Calibre 2460 QCL/2
Nhịp đập mạnh mẽ ở trung tâm của hai chiếc đồng hồ mới được cung cấp bởi Calibre 2460 QCL/2
với 321 chi tiết. Bộ máy này là bước tiến hoá của mẫu 2450, bộ chuyển động tự lên cót đầu tiên được
thiết kế và phát triển toàn bộ bởi Vacheron Constantin. Được trang bị cơ chế dừng kim giây, nó đập
28.800 dao động mỗi giờ, với 40 giờ trữ năng. Để bổ sung cho chỉ báo lịch bộ ba, bộ máy này cũng
cung cấp lịch mặt trăng chính xác, đòi hỏi một lần điều chỉnh duy nhất mỗi 122 năm. Mặt lưng hé
lộ toàn bộ chi tiết hoàn thiện ở đẳng cấp công chúng đòi hỏi từ một bộ chuyển động đồng hồ cao
cấp, với tấm nền khắc đồng tâm, cầu dập hoa văn và hoạ tiết Côtes de Genève. Chống nước ở độ
sâu 30m, hai chiếc Traditionelle lịch đầy đủ lộ máy này đi cùng dây da cá sấu lót da bê, với khoá gài
bằng vàng trắng hoặc vàng hồng.
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Tóm lược
Hai mẫu đồng hồ mới ra mắt – Traditionelle lịch đầy đủ lộ máy bằng vàng trắng và vàng hồng – kết
hợp tinh thần cổ điển của bộ sưu tập với cách tiếp cận thẩm mỹ mang tính tiên phong. Mặt số được
làm từ sapphire, mở ra bộ chuyển động với các chi tiết màu xám anthracite, được hoàn thiện với kỹ
thuật mạ NAC. Sự trong suốt ở cả hai mặt của chiếc đồng hồ làm nổi bật tinh thần kỹ thuật của cơ
chế đồng hồ phức tạp. Được trang bị bộ máy Calibre 2460 QCL/2 lên cót tự động, hai mẫu thiết kế
kích thước 41mm cung cấp lịch đầy đủ, với tuổi và tuần trăng chính xác. Thứ và tháng được hiển lộ
ở trung tâm mặt số qua cửa sổ ở điểm 12 giờ, trong khi ngày được chỉ báo ở ngoại vi với kim trung
tâm. Đã được ra mắt trước đó với hai phiên bản vàng hồng và vàng trắng mặt số đặc cổ điển, hai
mẫu Traditionelle mới với lịch đầy đủ và cơ chế hiển thị lộ máy được kêos hợp cùng dây da cá sấu
màu xám.
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THÔNG TIN KỸ THUẬT
TRADITIONNELLE LỊCH ĐẦY ĐỦ LỘ MÁY

Tóm tắt

Reference

4020T/000G-B655
4020T/000R-B654

Calibre

2460 QCL/2
Phát triển và Sản xuất bởi Vacheron Constantin
Cơ học, lên cót tự động
Đường kính 29 mm (11¼’’’), dày 5.45mm
Trữ năng ~40 giờ
4 Hz (28,800 dao động/ giờ)
312 chi tiết
27 chân kính
Xác nhận “Hallmark of Geneva” cho đồng hồ

Chỉ báo

Giờ, phút
Lịch đầy đủ (thứ, ngày, tháng)
Lịch tuần trăng chính xác

Bộ vỏ

Vàng trắng 18K/ Vàng hồng 18K 5N
Đường kính 41 mm, dày 10.7 mm
Mặt lưng thuỷ tinh sapphire trong suốt
Chống nước kiểm nghiệm ở áp lực 3 bar (~30m)

Mặt số

Chế tác thành ba phần:
- Phần trên khác guilloché xám đá
- Vành đá opal xám
- Thuỷ tinh sapphire với cọc số vàng 18K
Cọc giờ khảm và kim giờ & phút vàng trắng 18K/ vàng hồng 18K 5N,
Kim ngày bằng vàng 18K nhuộm đen với lưỡi liềm trắng

Dây

Dây da cá sấu Mississippiensis màu xám với lót da bê, khâu cùng màu,
ô vuông

Khoá

Khoá cài vàng trắng 18K/ vàng hồng 18K
Hình nửa chữ thập Malta đánh bóng

Một cấu trúc thoáng đãng

Thông số kỹ thuật
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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

