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• Um relógio, em edição de exemplar único, que consegue o equilíbrio perfeito entre a excelência relojoeira e o virtuosismo
estilístico.

• Um novo movimento da manufatura, o Calibre 2757 de corda manual regulado por turbilhão, equipado com duas das
complicações relojoeiras mais complexas: a repetição de minutos com regulador volante de sonnerie centrípeta e o
cronógrafo monobotão com rattrapante.
• Legibilidade perfeita do mostrador com três submostradores com indicador de horas e minutos descentrado, contador
cronógrafo de 30 minutos, pequenos segundos e ponteiros centrais do cronógrafo com rattrapante.
Genebra, 30 de março de 2022 – Equipado com o novo movimento da manufatura de corda manual, Calibre 2757, este
Cronógrafo Monobotão com Rattrapante, Turbilhão e Repetição de Minutos Les Cabinotiers, lançado em edição de exemplar
único, insere-se na grande tradição de relógios com complicações da Vacheron Constantin. Fiel ao seu criativo e engenhoso
enfoque próprio da Alta Relojoaria, a Maison combinou a repetição de minutos e o cronógrafo monobotão com rattrapante
num mesmo relógio regulado por turbilhão. Até à data, são poucos os exemplos desta exclusiva e complexa combinação, já
que estavam quase sempre circunscritos ao âmbito dos relógios de bolso e raramente surgiam em relógios de pulso. Esta é
portanto uma estreia para a Vacheron Constantin. Sem desmerecer de modo algum, a sua complexidade técnica, este modelo
rende uma atenção muito especial à estética e à legibilidade do mostrador.
Combinar num mesmo relógio de complicação a repetição de minutos e o cronógrafo com rattrapante, equipando-o com um
movimento com turbilhão, foi o desafio que os mestres relojoeiros da Maison assumiram nesta edição de exemplar único de
Les Cabinotiers.
A construção deste movimento, que exigiu a integração de um mecanismo adicional de cronógrafo com rattrapante na base
de um movimento de repetição de minutos, assume-se como uma grande proeza técnica. A conjugação de ambas as funções
com um turbilhão, raramente presente no mundo dos relógios de bolso, é virtualmente inédita no mundo dos relógios de
pulso, e representa uma estreia para a Vacheron Constantin. Outra das características essenciais deste relógio consiste na
pureza do design do seu mostrador e na legibilidade das suas funções cronográficas. O turbilhão somente é visível através
do fundo da caixa, enquanto que o mostrador descentrado das horas e o cronógrafo realçam os dois ponteiros centrais do
cronógrafo. O acionador deslizante localizado no lado esquerdo do relógio permite adivinhar a presença de um repetidor de
minutos. Esta sensibilidade estética, que encontra a sua expressão na meticulosa atenção aos detalhes e à decoração, cria a
autêntica anatomia da beleza, o tema escolhido pela Maison para o ano 2022.
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Dois séculos de know-how especializado
Já em 1819, a Vacheron Constantin apresentou um relógio de bolso com “segundos mortos” independente e repetidor de quartos,
que , naquela altura, foi um dos primeiros dessa tipologia. Hoje faz parte da coleção privada da Maison. O mecanismo de “segundos
mortos”, que faz com que o segundo ponteiro dos segundos central avance em intervalos de um segundo, desempenhou um
papel importante na medição de períodos de tempo curtos. Ao conseguir que esse mecanismo fosse independente mediante uma
engrenagem adicional, os mestres relojoeiros desenvolveram aquilo que se considera o antecessor do cronógrafo no final do século
XVIII. Com um dispositivo desse tipo era possível deter o ponteiro dos segundos sem que as indicações horárias fossem afetadas. O
cronógrafo com rattrapante - com dois ponteiros coaxiais, o segundo dos quais pode ser detido para calcular um tempo intermédio
(parcial) antes de entrar novamente em movimento e atrapar o primeiro - foi introduzido, pela primeira vez, com um sistema de
um só ponteiro em 1831, enquanto que a configuração de dois ponteiros seguiu-se-lhe em 1838. A Vacheron Constantin integrou
rapidamente estes desenvolvimento nos cronógrafos de bolso da época, como testemunha um cronógrafo com rattrapante enviado,
em 1889, a Buenos Aires para um adepto das corridas de cavalos.
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Novo movimento de manufatura Calibre 2757 de corda manual
O Calibre 2757 de corda manual, desenvolvido pelos mestres relojoeiros da Vacheron Constantin, é composto por 698 peças. Um
número tão elevado de peças indica o extraordinário nível de complexidade relojoeira. Mesmo no mundo das grandes complicações,
os calibres costumam apresentar um design mais simples e muito menos componentes. Não foi pelo facto de enfrentarem um
enorme desafio técnico, que os relojoeiros da Vacheron Constantin deixaram de lado a sua devoção pela elegância; e deste modo,
conseguiram organizar com mestria as complicações deste relógio num movimento de perfil extraordinariamente fino, apenas 10,4
milímetros de espessura e 33,3 milímetros de diâmetro.
O Calibre 2757, que funciona com uma frequência de 18.000 alternâncias/hora (2,5 Hz), com uma reserva de marcha de
aproximadamente 60 horas, permite medir os intervalos breves de tempo com uma precisão de 1/5 de segundo no ponteiro dos
minutos graduado para tal fim. A inusual configuração do mostrador cinzento-escuro foi concebida para garantir uma visibilidade
perfeita do cronógrafo com rattrapante. As horas e os minutos são exibidos num submostrador descentrado, que deixa espaço para o
contador de 30 minutos do cronógrafo, situado às 2 horas. Esta disposição é complementada com um pequeno ponteiro de segundos
às 6 horas, que permite verificar que o relógio está a funcionar, e que, graças à sua localização, deixa bastante espaço para os dois
ponteiros centrais do cronógrafo.
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Um cronógrafo com elevada prestação
A construção do movimento, especialmente no que se refere às suas funções cronográficas, baseia-se no imperativo do
rendimento. No mundo da relojoaria, em que as grandes invenções resultam do passado, a inovação costuma residir na otimização
do funcionamento de um calibre. Esta forma de abordar a disciplina começa com o desenvolvimento do movimento e continua
na utilização de novos materiais. Esta abordagem pode ser verificada no Calibre 2757, cuja placa de cronógrafo rattrapante foi
especialmente desenhada para garantir a eficiência graças à disposição em profundidade dos seus componentes. Esta otimização
dos volumes, apesar do estilizado perfil do calibre, surge com novos materiais. Algumas das rodas da engrenagem foram produzidas
em titânio, ou “eletroformadas” em níquel-fósforo com um perfil dentado especialmente fabricado para a Vacheron Constantin, com
o objetivo de garantir uma melhor penetração da engrenagem, de modo a evitar qualquer vibração do ponteiro dos segundos. O
silício, um material ultraleve que não requer lubrificação, também é utilizado numa das alavancas do mecanismo rattrapante e do seu
isolante. Estas medidas para diminuírem o peso e a fricção dos componentes reduzem a perda de amplitude da energia fornecida pelo
barrilete, mantendo assim uma cómoda reserva de marcha, que pode chegar às 50 horas com o cronógrafo ativado.
Para as medições de intervalos de tempo curtos, função que exige uma extrema regularidade por motivos de precisão, os relojoeiros
da Vacheron Constantin optaram por uma construção com duas rodas de pilares: a primeira, dedicada ao cronógrafo, e a segunda, ao
mecanismo do rattrapante. Desta forma, o cronógrafo é controlado por um único botão, localizado às 2 horas para as funções básicas
(início/paragem/reposição) e por outro situado às 4 horas para as medições com o ponteiro rattrapante (paragem/reposição). Ao
acionar este segundo botão, o segundo ponteiro dos segundos do cronógrafo detém-se num tempo intermédio enquanto que o
primeiro continua a funcionar. Ao acionar novamente o botão, o segundo ponteiro dos segundos do cronógrafo avança, atrapando
o primeiro na sua medição do tempo. A natureza técnica deste relógio aumenta com a presença de duas escalas. Uma escala
taquimétrica com uma base de 1000 metros, serigrafada em branco, permite calcular o tempo para percorrer um quilómetro/hora,
desde o primeiro minuto de controlo cronográfico. A escala telemétrica, em vermelho, é usada para calcular distâncias de até 20
quilómetros e utiliza como referência a velocidade do som (340 metros por segundo).
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Um relógio musical
As funções cronográficas são complementadas com um repetidor de minutos, que são ativadas acionando o botão colocado no
lado esquerdo da caixa. A repetição de minutos, uma complicação essencial para os relógios musicais, faz parte do léxico relojoeiro
da Vacheron Constantin há mais de dois séculos, e é a responsável pelo facto de as horas, os quartos e os minutos soarem quando
solicitados para isso. A primeira menção conhecida de um relógio de sonnerie Vacheron Constantin nos registos de produção remonta
ao ano 1806, com um relógio de bolso em ouro com repetição de quartos. Desde essa data, os relógios de sonnerie e repetição fazem
parte do acervo da Maison, que não parou de crescer ao longo das décadas.
O calibre 2757 é o herdeiro direto desta tradição e beneficia dos progressos técnicos aperfeiçoados internamente na Maison. Entre
eles, cabe destacar um engenhoso regulador volante de sonnerie centrípeto. Num relógio de repetição de minutos, este mecanismo
regula a duração da sequência musical, para que as notas possam ser escutadas de forma harmónica. Este sistema distingue-se
pelos seus dois contrapesos cuja forma foi especialmente concebida e otimizada para que funcionem como travão inercial pela força
centrípeta que, atuando sobre o eixo giratório do regulador, equilibra a energia libertada pelo barrilete e regulada pelo turbilhão. Este
dispositivo original é absolutamente silencioso. Visível exclusivamente através do fundo da caixa, o turbihão distingue-se por uma
gaiola cuja forma se inspira no emblema da cruz de Malta da Casa. Fixada por uma ponte delicadamente biselada manualmente, esta
gaiola reguladora realiza uma rotação completa por minuto.
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Acabamentos excecionais
Apresentado numa caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates, 45 mm de diâmetro, com um fundo de exposição e com uma
bracelete em pele de aligátor com fecho desdobrável em ouro, este relógio, além de ser uma autêntica proeza técnica, exibe
suntuosos acabamentos que são o máximo expoente da mestria relojoeira. Uma das caraterísticas que distinguem os relógios
Vacheron Constantin reside no facto que cada componente está refinadamente decorado com acabamentos feitos à mão, antes
de ser montado, mesmo no caso de o componente ter de permanecer oculto. As superfícies dos componentes, alternativamente
biseladas, polidas, acetinadas, esmerilhadas, peroladas ou gravadas e granuladas, geram um jogo de luzes que evidencia toda a
magia dos calibres Vacheron Constantin, sendo um elemento essencial da anatomia da beleza intrínseca da marca. Tanto assim que
as tarefas de montagem, colocação em funcionamento e encaixe deste movimento cronógrafo monobotão rattrapante e repetição
de minutos Les Cabinotiers representam unicamente um terço do tempo dedicado ao relógio, face aos dois terços dedicados ao
acabamento do calibre. O contraste entre as pontes e a placa principal com revestimento em preto, característico da Vacheron
Constantin, e as peças móveis "metálicas" atua como uma revelação desta arte cinética, que ganha forma graças à meticulosa
atenção prestada ao mais ínfimo dos detalhes. No mostrador, as pontes esqueletizadas, que mostram arestas biseladas à mão e
lados com acabamento granulado retilíneo, têm acabamentos acetinados com efeito circular nas suas superfícies horizontais. As
rodas, com os seus raios biselados, estão brunidas e polidas, uma complexa operação que exige ferramentas especiais quando se
trata de rodas feitas de titânio.
No movimento no fundo da caixa, o mestre relojoeiro responsável pela peça, que leva a cabo todas as operações de montagem e
acabamento, até ao ajuste cronométrico e encaixe do movimento, como os cabinotiers do século XVIII, criou uma decoração original,
em perfeita consonância com esta peça notável. As pontes revestidas a preto exibem uma superfície entalhada que foi esmerilhada
à mão até alcançar um subtil efeito granulado, que realça as cavidades com polimentos tipo espelho. Este magnífico trabalho, que
acentua os reflexos da luz ao incidir nas superfícies mates e brilhantes, exibe os componentes "musicais" do movimento. O regulador
de sonnerie está excecionalmente gravado com as iniciais J.M.C., em homenagem a Jean-Marc Vacheron, e exibe uma barra cuja
delicada limagem requer 12 horas de meticuloso trabalho artesanal. A gaiola do turbilhão está gravada com o emblema da cruz de
Malta da Vacheron Constantin. Este cronógrafo monobotão com rattrapante, turbilhão e repetição de minutos Les Cabinotiers,
apresenta-se numa caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates, com 45 milímetros de diâmetro, e é complementada com uma bracelete em
pele de aligátor preta, conseguindo uma perfeita simbiose entre o classicismo imaginativo da Vacheron Constantin, o seu magistral
domínio das complicações relojoeiras e o refinado virtuosismo com o qual as apresenta.
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The Anatomy of Beauty®
Este relógio em edição de peça única, cronógrafo monobotão com rattrapante, turbilhão e repetição de minutos, é fruto de um
inabalável compromisso com os acabamentos impecáveis e a excelsa decoração dos componentes do movimento, inclusive daqueles
que permanecem ocultos, e oferece uma vívida ilustração do tema escolhido pela Vacheron Constantin para o ano 2022: "The
Anatomy of Beauty ®". Esta procura da excelência manifesta-se através das decisões e preferências estéticas dos designers, bem
como no minucioso trabalho de acabamento realizado pelos artesãos. Todos os componentes de um relógio Vacheron Constantin
beneficiam desta escrupulosa atenção, inclusive os que permanecem invisíveis à vista 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
Com esta edição de exemplar único do cronógrafo monobotão com segundos rattrapante, turbilhão e repetição de minutos Les
Cabinotiers, a Vacheron Constantin alcança a comunhão perfeita entre a técnica relojoeira e a sofisticação estética. Este relógio
caracteriza-se pela invulgar combinação da repetição de minutos e o cronógrafo rattrapante num calibre regulado por um turbilhão.
Apesar desta complexidade, que se reflete na criação do novo Calibre 2757 de corda manual com cerca de 700 componentes, os
designers da Maison criaram um movimento de perfil muito contido, com tão somente 10,4 milímetros de espessura. Este movimento
responde aos critérios de rendimento mais exigentes no que se refere a prestação e fiabilidade, e exigiu o desenvolvimento de uma
nova arquitetura para a placa adicional do cronógrafo e o uso de materiais como o silício, mais ligeiros e com um menor coeficiente
de fricção. O resultado é um alto nível de precisão cronográfica que se mantém ao longo das 50 horas de reserva de marcha. O
mecanismo de repetição de minutos recebeu os mesmos cuidados, destacando-se em particular a incorporação de um regulador de
sonnerie centrípeto com o qual se garante a musicalidade das sequências sonoras. A minuciosidade no tratamento dos componentes
é fruto duma conceção da Alta Relojoaria em que a exigência dos acabamentos artesanais se traduz em magníficos contrastes entre
as cores dos componentes e as suas detalhadas superfícies. Este relógio Les Cabinotiers - cuja montagem e acabamento está sob
a responsabilidade de um só relojoeiro e que se distingue pelo seu mostrador com contadores descentrados que garantem uma
legibilidade perfeita - eterniza a grande tradição relojoeira genebrina que a Vacheron Constantin prossegue. O relógio tem a caixa em
ouro rosa de 45 mm de diâmetro de 18K 5N, e é equipado com uma bracelete em pele de aligátor.

9

Les Cabinotiers Cronógrafo monobotão com rattrapante,
turbilhão e repetição de minutos
Sinopse
Dois séculos de experiência
Um cronógrafo de elevada
prestação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Cronógrafo monobotão com rattrapante,
turbilhão e repetição de minutos

Um relógio musical

Referência

9750C/000R-002C

Calibre

2757
Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga manual
33,30 mm de diâmetro, 10,40 mm de espessura
Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora)
698 peças
59 rubis
Punção de Genebra

Indicações

Minutos e horas descentradas
Cronógrafo
Cronógrafo com rattrapante
Pequeno segundo
Contador de 30 minutos
Repetição de minutos
Turbihão

Caixa

Ouro rosa 5N de 18 quilates
45 mm de diâmetro, 16,4 mm de espessura

Mostrador

Mostrador cinzento-escuro
Ponteiros das Horas, Minutos e Segundos: Ouro rosa 5N de 18 quilates, polido
Ponteiros de cronógrafo e rattrapante: alumínio em tom dourado, mate

Bracelete

Pele de Alligator mississippiensis preta, cosida à mão, acabamento artesanal, escamas quadradas grandes

Fivela

Fecho em ouro rosa 5N de 18 quilates
Formato de meia cruz de Malta

Cofre

Cofre Les Cabinotiers

Calibre 2757

Acabamento excecional
The Anatomy of Beauty

®

Resumo
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Modelo de exemplar único
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo
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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

