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• Uma nova identidade na qual a caixa de platina se combina com o mostrador em salmão
• Modelo de produção anual limitada, disponível apenas nas boutiques Vacheron Constantin

The Anatomy of Beauty

®

• Prestigiado movimento de manufatura Calibre 1142 QP

Resumo
Características técnicas

Genebra, 30 de março de 2022 - A Vacheron Constantin apresenta um novo relógio com uma assinatura distintiva
que harmoniza a caixa de platina com o mostrador de cor salmão. Esta combinação de inspiração clássica, tem uma
produção anual limitada e está disponível exclusivamente nas boutiques Vacheron Constantin. O modelo Traditionnelle
cronógrafo com calendário perpétuo, que exibe um novo mostrador, está equipado com o movimento de manufatura
Calibre 1142 QP, um dos mais prestigiados movimentos com cronógrafo, realçado pela complicação do calendário
perpétuo e elaborado de acordo com a tradição mais pura da Alta Relojoaria.
Desde 2006 que a Vacheron Constantin é reconhecida pela sua Coleção Excellence Platine, que integra modelos
específicos realizados em edições limitadas e elaboradas com este metal nobre. Estimulada pelo mesmo espírito de
exclusividade, a Vacheron Constantin criou um modelo com uma nova identidade, no qual a tonalidade salmão do
mostrador se combina com a platina da caixa. A inspiração para esta combinação remonta à idade de ouro da relojaria
clássica, altura em que os mostradores coloridos constituiam um símbolo de elegância. A Vacheron Constantin, no seu
compromisso inflexível com a excelência técnica e a estética, não deixou de cultivar essa elegância nas suas coleções,
nas quais a devoção pelos detalhes redunda numa verdadeira anatomia da beleza que distingue os seus relógios. Esta
harmoniosa combinação de cores platina e salmão é um elemento consubstancial do acervo da Casa, perfeitamente
exemplificado em alguns dos seus modelos históricos. Doravante, será reservada para relógios produzidos em
quantidades anuais limitadas e destinados às boutiques Vacheron Constantin.
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Legibilidade perfeita
Para o lançamento destes relógios, a Casa apresenta o modelo Traditionnelle cronógrafo com calendário perpétuo,
verdadeiro símbolo da experiência técnica acumulada pela Casa no campo das grandes complicações. Tal como sugere
o seu nome, este relógio é a sinopse dos códigos relojoeiros tradicionais, que se manifestam, em particular, nos
ponteiros Dauphine, nos minutos tipo “caminho de ferro” e na caixa escalonada com um distintivo estampado estriado
na parte traseira. A legibilidade das funções, uma característica essencial dos relógios da Vacheron Constantin, foi
cuidadosamente orquestrada entre o cronógrafo e o calendário perpétuo. Utilizam-se ponteiros e marcadores horários
em ouro branco para indicar a hora, enquanto que para as funções cronográficas e de data, usam-se ponteiros de aço
azulado. O contador cronógrafo de 30 minutos e o contador de segundos pequeno estão colocados numa disposição
simétrica perfeitamente equilibrada. As fases lunares aparecem sobre um disco de platina localizado às seis do
mostrador, integrado no indicador de data de tipo ponteiro. As indicações de dia, mês e ciclo de ano bissexto são
lidas através das aberturas na parte superior do mostrador. A natureza técnica do modelo acentua-se com a escala
taquimétrica que ocupa a periferia e que serve para calcular a velocidade média ao longo de uma distância de 1000
metros, mediante a posição dos segundos do cronógrafo.
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Devoção pelos detalhes
Em consonância com a filosofia própria da Casa que, no seu compromisso com a estética, exige que cada componente
do relógio seja objeto de um cuidadoso estudo que destaque a beleza do conjunto, o mostrador recebeu uma
meticulosa atenção. Os pequenos contadores de segundos e de minutos cronográficos, em opalina de cor salmão,
distinguem-se por um anel com acabamento perolado, com uma espiral concêntrica no seu interior. O mesmo motivo
de espiral concêntrica aparece no acabamento da circunferência que mostra os numerais da data. O disco de platina,
sobre o qual se mostra uma lua alternativamente sorridente e melancólica, em função da fase, também foi revisto
seguindo o espírito dos relógios de mesa do século XIX. As luas em relevo são polidas e rodeadas de estrelas sobre
um fundo fosco. Um último detalhe desempenha uma função de especial relevância ao destacar a natureza exclusiva
desta nova interpretação: uma versão em relevo e facetada da emblemática Cruz de Malta da Casa, sob o marcador
horário das 12. Elaborada em ouro rosa 5N de 18 quilates, exibe facetas em cada um dos braços, que foram esmerilados
num lado e polidos no outro, de tal forma que o símbolo da Vacheron Constantin recebe uma nova expressão.
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Um calibre prestigiado
Para impulsionar as funções do relógio, a caixa aloja o Calibre 1142 QP de corda manual. Este movimento com
cronógrafo, complementado com um calendário perpétuo, é um dos calibres históricos mais apreciados e valorizados
pelos colecionadores. Remonta à década de 1940 e destaca-se pela sofisticada estética da sua arquitetura, bem
como pela sua fiabilidade e precisão, potenciadas pelo seu sistema de roda de pilares. Este movimento que possui 324
componentes na sua versão de calendário perpétuo, foi adaptado ao longo das décadas, especialmente para cumprir
critérios do Punção de Genebra, enquanto que a sua frequência de funcionamento foi modificada a 3 Hz (21.600 vph) e
a sua reserva de marcha ascende a 48 horas.
O acabamento do movimento, que pode ser admirado através do fundo da caixa em cristal de safira, é objeto de
uma atenção particular que ilustra perfeitamente o tema deste ano, com uma platina perolada, um motivo Côtes
de Genève nas pontes, componentes biselados à mão e flancos com acabamento granulado de efeito estriado reto.
Complementado com uma pulseira em pele de crocodilo ajustada mediante um fecho dobrável, este relógio conjuga
as funções cronográficas e de calendário perpétuo, duas das mais prestigiadas complicações horológicas, resultando
perfeitamente adequado para um uso cotidiano, oferecendo, em resumo, uma combinação eminentemente atrativa no
mundo da cronometria.
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The Anatomy of Beauty®
Com um incrível cuidado pelos detalhes, que chega até ao mais diminuto dos componentes, o elegante design deste
novo modelo Traditionnelle cronógrafo com calendário perpétuo preserva uma perfeita harmonia com o tema “The
Anatomy of Beauty ®”, que a Vacheron Constantin dedicou ao ano 2022. Esta atenção extraordinariamente meticulosa
manifesta-se através das decisões e preferências estéticas dos designers, assim como no minucioso trabalho de
acabamento realizado pelos artesãos. Todos os componentes de um relógio Vacheron Constantin beneficiam dessa
atenção especial, mesmo aqueles que permanecem invisíveis após a montagem do movimento. Um olhar atento
permite notar o fino trabalho guilloché no mostrador ou os ponteiros com pedras engastadas; adivinhar os contornos
de uma Cruz de Malta, o emblema da Casa, nos elos de uma bracelete; notar esse pequeno parafuso azul ao fogo,
servindo como um indicador de segundos em uma caixa de turbilhão e o polimento de espelho dos martelos de um
repetidor de minutos; apreciar o trabalho dos artesãos na chanfradura de uma platina ou no balanço de uma ponte;
finalmente, admirar esta pintura em esmalte em miniatura, representando um navio varrido por um mar revolto e
raiado por relâmpagos. Na Vacheron Constantin, a atenção aos detalhes molda uma anatomia de beleza na qual nada
é deixado ao acaso.
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Resumo
A Vacheron Constantin oferece uma nova versão do seu modelo Traditionnelle cronógrafo com calendário perpétuo,
equipado com o seu movimento de manufatura Calibre 1142 QP, de corda manual, um dos mais prestigiados
movimentos com cronógrafo, realçado com a complicação do calendário perpétuo. Exibindo uma nova identidade
exclusiva de inspiração clássica, com mostrador de cor salmão e caixa em platina, este modelo será produzido em
quantidades limitadas e estará disponível apenas nas Boutiques Vacheron Constantin.
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The Anatomy of Beauty®

Referência

5000T/000P-B975

Resumo

Calibre

1142 QP
Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
Mecânico, corda manual
27,5 mm (12’’’) de diâmetro, 7,37 mm de espessura
Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha
3 Hz (21.600 alternâncias/hora)
324 peças
21 rubis
Relógio distinguido com o Punção de Genebra

Indicações

Horas, minutos, segundos pequenos às 9 h.
Calendário perpétuo (dia da semana, data, meses, indicação de ano bissexto)
Fase lunar
Cronógrafo de roda de pilares (contador de 30 minutos às 3 h)

Caixa

Platina 950
43 mm de diâmetro, 12,94 mm de espessura
Fundo em cristal de safira transparente
Estanqueidade testada numa pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Mostrador

Opalina de cor salmão
Disco lunar de platina 950
Marcadores horários aplicados e ponteiros das hora e minutos em ouro branco de 18 quilates
Ponteiros do cronógrafo e da data de aço azulado
Escala taquimétrica pintada em preto

Bracelete

Pele de Alligator Mississippiensis de cor azul-escura, com camada interna de pele de alligator, cosida à mão,
acabamento artesanal, escamas quadradas grandes

Fecho

Fecho desdobrável em platina 950
Forma de meia Cruz de Malta polida

Acessório

lLápis corretor

Preocupação com os detalhes

Características técnicas

Disponível em exclusivo nas Boutiques Vacheron Constantin
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há
mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência
relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.
Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e
estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.
A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas
coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à
sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças
ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

