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ความงามร่วมสมัยของผลงานผสานขนบการ
สร้างสรรค์
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• หน้าปัดแซฟไฟร์แบบโอเพนเวิร์กใหม่สำาหรับนาฬิกา Traditionnelle complete calendar นำาเสนอออก
มาสองเวอร์ชั่นคือ  ตัวเรือนพิงค์โกลด์ 18K 5N  และไวท์โกลด์ 18K

• กลไก Calibre 2460 QCL/2 มาพร้อมฟังก์ชั่น triple calendar และ precision moon phase
• เสน่ห์ของความงามร่วมสมัย ผสมผสานขนบการสร้างสรรค์นาฬิกาสมัยศตวรรษที่ 18 ของนครเจนี

วา

เจนีวา, ธันวาคม 2021 - นอกจากจะได้แรงบันดาลใจแบบคลาสสิกมาจากตัวเรือนกลมพร้อมฝาหลังแบบ
เซาะร่อง รางนาที และเข็มทรงโดฟีนแล้ว  นาฬิกา Traditionnelle complete calendar openface ยัง
ผสานมุมมองแบบอาวองต์การ์ดในผลงานใหม่ท้ังสองรุ่น  หน้าปัดแซฟไฟร์แบบโอเพนเวิร์กเผยให้เห็น
กลไก Calibre 2460 QCL/2 ซึ่งเมนเพลทและบริดจ์ได้รับการตกแต่งด้วยทรีทเมนต์ NAC ในเฉดสีแอนทรา
ไซต์  ทั้งยังแสดงค่าปฏิทินแบบ complete calendar และเสริมด้วย precision moon phase จึงได้ชื่อว่า
เป็นผลงานที่โดดเด่นทั้งในเรื่องฟังก์ชั่นและสไตล์ร่วมสมัย
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หวนสำารวจขนบเก่าแก่ในการสร้างสรรค์นาฬิกาของเจนีวา
คอลเลกชั่น Traditionnelle ของ Vacheron Constantin ซึ่งสืบสานจิตวิญญาณของวอทช์เมกเกอร์ของ
เจนีวาในยุคเรืองปัญญาหรือ Age of Enlightenment นำาเสนอออกมาในสไตล์งามสง่า ดังเช่นผลงานใหม่
สองรุ่นที่มาพร้อมกลไกคอมพลีต คาเลนดาร์  หรือ ทริปเปิล คาเลนดาร์   ตัวเรือนซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นไวท์โกลด์ 
18K และพิงค์โกลด์ 18K 5N มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม.  หน้าปัดโปร่งใสครอบด้วยกระจกแซฟไฟร์ 
ทำาให้มองเห็นรายละเอียดของกลไก Calibre 2460 QCL/2  ซึ่งโดดเด่นด้วยเฉดสีแอนทราไซต์โดยใช้เทคนิค
เคลือบพื้นผิวกัลวานิก NAC การตีความใหม่โดยผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยและมรดกของการสร้างสรรค์
นาฬิกา ชวนให้นึกถึงนาฬิกา the Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar ที่เปิดตัวในปี 2019
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โครงสร้างแบบโปร่ง
ดีไซน์คลาสสิกซึ่งเป็นจุดเด่นของคอลเลกชั่น Traditionnelle ได้รับการถ่ายทอดลงในผลงานใหม่ทั้งสองรุ่น 
ตอกย้ำาขนบการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูงของเมซง  ทั้งตัวเรือนกลมและขาตัวเรือนแบบเล่นระดับ ฝาหลังตัว
เรือนแบบเซาะล่อง ขอบตัวเรือนบาง รางนาที เข็มนาฬิกาทรงโดฟีนขัดแต่งเหล่ียมมุม และหลักช่ัวโมงทอง
ทรงเหลี่ยม ส่วนการเปิดให้เห็นโครงสร้างกลไก ซึ่งมองเห็นได้จากทั้งสองด้านของนาฬิกา และตกแต่งชิ้น
ส่วนด้วยเฉดสีแอนทราไซต์ด้วยการเคลือบ NAC ยิ่งช่วยตอกย้ำาพลังของสุดยอดกลไกนี้ ส่วนบนของหน้า
ปัดแซฟไฟร์คริสตัลตกแต่งด้วยส่วนที่สลักลายกิโยเช่สีสเลทเกรย์และหลักชั่วโมงทองแบบแอพพลายด์ ล้อม
ด้วยขอบวงวันที่โอพาลินสีสเลทเกรย์ซึ่งชี้ด้วยเข็มกลางหน้าปัด บนพื้นที่หน้าปัดยังมีช่องหน้าต่างแสดงวัน
ที่และเดือนด้วยแผ่นแซฟไฟร์ดิสก์  ส่วนดิสก์มูนเฟสซึ่งตกแต่งด้วยภาพวาดดวงจันทร์แบบสมจริงสองดวง
นั้นถูกกำาบังด้วยแซฟไฟร์โปร่งใส โครงสร้างแบบโปร่งนี้ทำาให้สามารถชื่นชมชิ้นส่วนกลไกต่างๆ ซึ่งรวมถึง
บริดจ์และเมนเพลทซึ่งตกแต่งเก็บรายละเอียดในแนวตั้งไม่เหมือนใคร 

ดีไซน์แบบ โอเพนเฟซ ช่วยเชิดชูความโดดเด่นของคุณสมบัติทางเทคนิคของนาฬิกา Traditionnelle 
complete calendar openface โดยกลไกประกอบด้วยคอมพลิเคชั่น คอมพลีตคาเลนดาร์ หรือทริปเปิล คา
เลนดาร์ ซึ่งแสดงข้อมูลวันที่ วัน และเดือน และเสริมด้วยฟังก์ชั่นมูนเฟสที่มีความแม่นยำาสูง
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Calibre 2460 QCL/2
หัวใจของนาฬิกาทั้งสองรุ่นนี้คือกลไก Calibre 2460 QCL/2 ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วน 312 ชิ้น กลไกนี้
พัฒนามาจากรุ่น 2450 ซึ่งเป็นกลไกอัตโนมัติรุ่นแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดย Vacheron Constantin 
มาพร้อมระบบการแสดงวินาทีแบบ stop-seconds ทำางานท่ีความถ่ี 28,800 ครั้งต่อช่ัวโมง และสำารอง
พลังงานได้นาน 40 ชั่วโมง และนอกจากการแสดงเวลาแบบ ทริปเปิล คาเลนดาร์ แล้ว ยังมีฟังก์ชั่น 
precision moon phase ซึ่งเที่ยงตรงแม่นยำาโดยต้องปรับตั้งค่าใหม่ในทุกๆ 122 ปีเท่านั้น ฝาหลังเผยให้
เห็นรายละเอียดการตกแต่งตามขนบการสร้างสรรค์กลไกช้ันสูง ท้ังเมนเพลทขัดแต่งเป็นลายวงกลม บริดจ์
เก็บขอบ และลาย Côtes de Genève นาฬิกา Traditionnelle complete calendar openface ท้ังสองรุ่น
สามารถกันน้ำาได้ลึก 30 เมตร จับคู่กับสายหนังจระเข้สีเทารองด้วยหนังลูกวัว พร้อมตัวล็อกสายแบบหัว
เข็มขัดพิงค์โกลด์หรือไวท์โกลด์
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บทสรุป
นาฬิกา Traditionnelle complete calendar openface ใหม่ท้ังเวอร์ช่ันไวท์โกลด์และพิงค์โกลด์ผสมผสาน
ความคลาสสิกตามแบบฉบับของคอลเลกชั่นเข้ากับแนวทางการออกแบบอันก้าวล้ำา หน้าปัดผลิตจาก
แซฟไฟร์คริสตัล ซึ่งเผยให้เห็นกลไกในเฉดสีเแอนทราไซต์ซึ่งเกิดจากการเคลือบทรีทเมนต์ NAC ดีไซน์แบบ
โปร่งใสทั้งด้านหน้าและด้านหลังของนาฬิกาช่วยชูจุดเด่นด้านเทคนิคของกลไกคอมพลิเคช่ัน ภายในตัว
เรือนขนาด 41 มม. บรรจุด้วยกลไกอัตโนมัติ Calibre 2460 QCL/2 แสดงฟังก์ชั่น ทริปเปิล คาเลนดาร์ 
พร้อมด้วยอายุของดวงจันทร์และมูนเฟสที่มีความแม่นยำาสูง วันและเดือนแสดงผ่านช่องหน้าต่างซึ่งอยู่
ด้านล่างของหลักชั่วโมงที่ 12 นาฬิกา ส่วนวันที่แสดงด้วยเข็มชี้ที่วงวันที่รอบขอบ  นาฬิกา Traditionnelle 
complete calendar openface ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ยังจับคู่กับสายหนังจระเข้สีเทา เข้ามาเสริมทัพรุ่นไวท์
โกลด์และพิงค์โกลด์แบบหน้าปัดทึบคลาสสิกที่ออกมาก่อนแล้ว
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ข้อมูลทางเทคนิค
Traditionnelle complete calendar openface

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

กลไก  2460 QCL/2
  พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin
  กลไกจักรกลอัตโนมัติ
  เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม.  (11¼’’’)  หนา 5.45 มม.
  กำาลังลานสำารอง 40 ชั่วโมง
  ทำางานที่ความถี่ 4  เฮิร์ตซ์ (28,800 ครั้ง/ชั่วโมง) 
  ชิ้นส่วน 312 ชิ้น
  อัญมณีสังเคราะห์ 27 เม็ด
  ประทับตรารับรอง Hallmark of Geneva  

ฟังก์ชั่น  ชั่วโมง นาที
  ทริปเปิล คาเลนดาร์ (วัน วันที่ และเดือน)
  Precision moon phase
 

ตัวเรือน  ไวท์โกลด์ 18K  / พิงค์โกลด์ 18K 5N 
  เส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม. หนา 10.7 มม.
  ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัลโปร่งใส 
  กันน้ำาลึก 3 บาร์ (ประมาณ  30 เมตร)

หน้าปัด   ประกอบจากชิ้นส่วนสามชิ้น
  - ชิ้นบทสีสเลทเกรย์สลักลายกิโยเช่  
  - ขอบโอพาลินสีสเลทเกรย์
  - แซฟไฟร์คริสตัล ตกแต่งด้วยหลักชั่วโมงทอง 18K   
  หลักชั่วโมงไวท์โกลด์ 18K / พิงค์โกลด์ 18K 5N 
  เข็มชั่วโมงและนาทีไวท์โกลด์ 18K / พิงค์โกลด์ 18K 5N   
  เข็มวันที่ทอง 18K เคลือบดำาพร้อมจันทร์เสี้ยวสีขาว 

สาย   หนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีเทารองด้วยหนังลูกวัว 
  เย็บตะเข็บด้วยด้ายสีเดียวกับหนัง

ตัวล็อก  ตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์ 18K  / พิงค์โกลด์ 18K 5N 
  ดีไซน์เป็นรูปทรงครึ่งกางเขนมอลทีสขัดเงา  



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


