
Traditionnelle 
perpetual calendar chronograph

 

ซิกเนเจอร์ใหม่ที่เกิดจากการผสานตัวเรือน
แพลตินัมและหน้าปัดเฉดสีแซลมอน
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•	 นาฬิกาโฉมใหม่	ผสมผสานหน้าปัดเฉดสีแซลมอนเข้ากับตัวเรือนแพลตินัม

•	 นาฬิการุ่น	Traditionnelle	perpetual	calendar	chronograph	นี้ผลิตขึ้นในจำานวนจำากัดต่อปี	และวางจำาหน่าย
เฉพาะในบูติก	Vacheron	Constantin	เท่านั้น	

•	 ทำางานด้วยกลไกอินเฮาส์สุดหรู	Calibre	1142	QP

เจนีวา,	มีนาคม	2022	-	Vacheron	Constantin	นำาเสนอเรือนเวลาซิกเนเจอร์ใหม่ที่ผสมผสานตัวเรือนแพล
ตินัมเข้ากับหน้าปัดเฉดสีแซลมอน	การผสมผสานนี้ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์คลาสสิก	ผลิตจำานวนจำากัด
ต่อปี	และวางจำาหน่ายในบูติก	Vacheron	Constantin	เท่านั้น	นาฬิกา	Traditionnelle	perpetual	calendar	
chronograph	ในรูปโฉมใหม่	ทำางานด้วยกลไกอินเฮาส์สุดหรู	Calibre	1142	QP	ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกโครโนกราฟ
ชั้นเลิศ	เสริมด้วยคอมพลิเคชั่นเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์	และสร้างสรรค์ตามขนบการผลิตนาฬิกาชั้นสูง

นับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา คอลเลกชั่นที่ชื่อ Collection Excellence Platine ของ Vacheron Constantin ได้รับ
การกล่าวขวัญในโลกนาฬิกาอย่างแพร่หลาย ด้วยเป็นคอลเลกชั่นผลงานลิมิเต็ดเอดิชั่น และสร้างสรรค์จากวัสดุ
ล้ำาค่าอย่างแพลตินัม ล่าสุด  ทางเมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาซิกเนเจอร์ใหม่ซึ่งผสมผสานหน้าปัดเฉดสีแซลมอน
เข้ากับตัวเรือนแพลตินัม ทั้งยังตั้งใจให้เป็นผลงานเอ็กซ์คลูซีฟ การผสมผสานนี้นำาแรงบันดาลใจมาจากยุคทอง
ของนาฬิกาคลาสสิกซึ่งเป็นยุคที่คนยกให้หน้าปัดที่ตกแต่งด้วยสีสันเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม Vacheron 
Constantin จึงได้นำารูปแบบความงามสง่างามนั้นมาถ่ายทอดไว้ผลงานล่าสุดนี้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในด้าน
เทคนิคและความงามอันหาตัวจับยาก ผสานกับความใส่ใจในทุกรายละเอียดจนเกิดเป็นนาฬิกาที่งดงามในทุกองค์
ประกอบ อีกทั้งการจับคู่แพลตินัมและเฉดสีแซลมอนที่เข้ากันอย่างลงตัวนี้ยังเป็นถือเป็นการสืบสานมรดกผลงาน
ประวัติศาสตร์ทั้งหลายที่สืบทอดต่อกันมาของเมซง ผลงานใหม่นี้จะผลิตข้ึนในจำานวนจำากัดต่อปี และวางจำาหน่าย
เฉพาะในบูติกของ Vacheron Constantin เท่านั้น 
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การอ่านค่าเวลาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นาฬิกา Traditionnelle perpetual calendar chronograph ที่เมซงนำาเสนอในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญทาง
ด้านเทคนิคในการผลิตนาฬิกาในกลุ่มแกรนด์คอมพลิเคชั่น และตอกย้ำาความยึดมั่นในขนบการสร้างสรรค์นาฬิกาชั้นสูง 
ดังเช่นที่ได้จากการเลือกใช้เข็มทรงโดฟีน รางนาที  ตัวเรือนแบบเล่นระดับ และขอบเซาะร่องท่ีด้านหลัง การอ่านค่าต่างๆ 
ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะสำาคัญของนาฬิกาจาก Vacheron Constantin ก็ได้รับการออกแบบจัดวางอย่างรอบคอบ ทั้งหน้า
ปัดโครโนกราฟและเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ ฟังก์ชั่นเวลาแสดงด้วยเข็มและมาร์เกอร์ชั่วโมงไวท์โกลด์ ส่วนฟังก์ชั่นโครโน
กราฟและวันที่แสดงด้วยเข็มสีน้ำาเงิน หน้าปัดย่อยสำาหรับจับเวลา 30 นาที และหน้าปัดย่อยวินาทีจัดวางแบบสมมาตร  มูน
เฟสแสดงอยู่บนดิสก์แพลตินัม ณ ตำาแหน่ง 6 นาฬิกา และผนวกเข็มแสดงวันท่ีเข้าไปด้วย ส่วนวัน เดือน และปีอธิกสุรทิน
แสดงผ่านช่องหน้าต่างด้านบนของหน้าปัด  ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีสเกลทาคีมิเตอร์ล้อมรอบหน้าปัดซึ่งทำาหน้าที่คำานวณ
ความเร็วเฉลี่ยต่อระยะทาง 1,000 เมตร โดยดูจากตำาแหน่งของเข็มจับเวลาวินาที 
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ความใส่ใจในรายละเอียด
เพื่อธำารงปรัชญาความงามและความประณีตของเมซง จึงต้องแน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนจะได้รับความเอาใจใส่เพ่ือให้ผลงาน
ทุกเรือนออกมาอย่างงดงามสูงสุด และทีมงานต้องพิถีพิถันกับขั้นตอนการออกแบบและการผลิตหน้าปัด ในนาฬิกา 
Traditionnelle perpetual calendar chronograph  หน้าปัดย่อยวินาทีโอพาลินสีแซลมอนและหน้าปัดย่อยสำาหรับจับ
เวลานาทีดูโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยวงล้อมขัดแบบซาตินและตรงกลางขัดแต่งลายก้นหอย ลวดลายเดียวกันน้ียังปรากฏ
บนบริเวณรอบๆ ตัวเลขแสดงวันที่ และดิสก์แพลตินัมซึ่งตกแต่งด้วยโมทีฟดวงจันทร์ (ซึ่งมีทั้งดวงจันทร์หน้ายิ้มและหน้า
เศร้าเพื่อแสดงช่วงเฟสของดวงจันทร์ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาตั้งโต๊ะสมัยศตวรรษที่ 19)  ภาพดวงจันทร์ที่เห็น
ใช้เทคนิคสลักนูนต่ำาและการขัดเงา รายล้อมด้วยหมู่ดาว และตัดกับแบ็กกราวด์แบบฝ้า และอีกหนึ่งรายละเอียดที่มีความ
สำาคัญอย่างยิ่งต่อผลงานที่ผ่านการตีความใหม่นี้ก็คือ กางเขนมอลทีส ณ ตำาแหน่ง 12 นาฬิกา สัญลักษณ์ของเมซงซึ่ง
ดีไซน์แบบนูนต่ำาและขัดแต่งเหลี่ยมมุมอย่างงดงาม กางเขนนี้ผลิตจากพิงก์โกลด์ 18K 5N แขนแต่ละข้างเป็นเหลี่ยมมุม 
ตกแต่งด้วยเทคนิคพ่นทรายและขัดเงา เรียกได้ว่าเป็นการนำาสัญลักษณ์ของ Vacheron Constantin มาตีความนำาเสนอ
ในรูปแบบใหม่
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กลไกชั้นสูง
เพื่อขับเคลื่อนฟังก์ชั่นต่างๆ นาฬิการุ่นนี้บรรจุด้วย  Calibre 1142 QP กลไกไขลานโครโนกราฟ ซึ่งเสริมด้วยเพอร์เพท
ชวลคาเลนดาร์ ถือเป็นหนึ่งในกลไกรุ่นประวัติศาสตร์ที่เหล่านักสะสมปรารถนา กลไกนี้มีจุดกำาเนิดในยุค 1940s โดดเด่น
ด้วยโครงสร้างอันงดงาม และขึ้นชื่อเรื่องประสิทธิภาพและความแม่นยำา กลไกน้ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงในทุกยุคสมัย 
ล่าสุด ได้เพิ่มเติมระบบคอลัมน์วีลเข้าไป รวมทั้งฟังก์ชั่นเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ ประกอบด้วยชิ้นส่วน 324 ชิ้น ทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาให้สอดรับกับมาตรฐานการรับรองของ Hallmark of Geneva โดยอัตราความถี่เพิ่มขึ้นเป็น 3 เฮิร์ตซ์ 
(21,600 ครั้ง/ชั่วโมง) และสำารองพลังงานได้นาน 48 ชั่วโมง 

กลไกนี้ยังได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งสามารถชื่นชมได้ผ่านฝาหลังตัวเรือนแซฟไฟร์คริสตัล  ถือเป็นอีกหนึ่ง
จุดเด่นที่สอดรับกับธีมประจำาปีของเมซง โดยเมนเพลทขัดแต่งลายวงกลม บริดจ์ลาย Côtes de Genève อีกท้ังชิ้นส่วน
ต่างๆ ยังได้รับการขัดแต่งเก็บมุมด้วยมืออย่างงดงาม 
ผลงานใหม่นี้มาพร้อมกับสายรัดข้อมือหนังจระเข้พร้อมตัวล็อกแบบบานพับ นอกจากจะแสดงเวลาและผนวกสองคอมพลิ
เคชั่นสำาคัญของโลกนาฬิกาอย่างโครโนกราฟ และเพอร์เพทชวลคาเลนดาร์เข้าไว้ในเรือนเดียวแล้ว ยังเหมาะแก่การใช้งาน
ในชีวิตประจำาวัน กล่าวได้ว่าเป็นส่วนผสมผสานที่ทรงเสน่ห์และลงตัวของเรือนเวลาร่วมสมัย 
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The Anatomy of Beauty®

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด แม้แต่รายละเอียดที่เล็กที่สุด ดีไซน์อันงามสง่าของนาฬิกา Traditionnelle perpetual 
calendar chronograph  เป็นภาพสะท้อนของธีมประจำาปีนี้ของ  Vacheron Constantin ที่มีชื่อว่า “กายวิภาคแห่งความ
งาม” หรือ  "The Anatomy of Beauty®" ความใส่ใจนั้นปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรรูปแบบความงาม
ของดีไซเนอร์ เทคนิคการตกแต่งเก็บรายละเอียดของช่างฝีมือ กล่าวได้ว่าในนาฬิกาของ Vacheron Constantin ทุกๆ 
เรือน ทุกชิ้นส่วนล้วนได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ แม้แต่ชิ้นส่วนที่มองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ภายในกลไก ต้องอาศัยสายตาช่าง
สังเกตจึงจะสัมผัสได้ถึงความงดงามของลวดลายกิโยเช่บนหน้าปัดหรือรางนาทีที่ประดับอัญมณี รวมทั้งเส้นสายของ
กางเขนมอลทีส สัญลักษณ์ประจำาเมซงบนข้อต่อของสายรัดข้อมือ เช่นเดียวกับสกรูว์ขนาดเล็กจิ๋วที่ถูกนำาไปเผาจนเป็น
สีน้ำาเงินซึ่งทำาหน้าที่แสดงวินาทีบนกรงทูร์บิญง และการขัดเงาค้อนในคอมพลิเคชั่นมินิทรีพีทเตอร์ ความประณีตของช่าง
ฝีมือในการกลึงเพลทและขอบบริดจ์ และการเพนต์ภาพสีลงยาขนาดเล็กเป็นรูปเรือท่ามกลางพายุฝนและสายฟ้า สำาหรับ 
Vacheron Constantin ประณีตละเอียดอ่อนนั้นคือหัวใจที่หล่อหลอมเป็นองค์ประกอบของความงดงาม ซึ่งไม่มีองค์
ประกอบใดที่ไม่ได้รับการเหลียวแล
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บทสรุป
Vacheron Constantin นำาเสนอนาฬิกา Traditionnelle perpetual calendar chronograph เวอร์ชั่นใหม่ ทำางานด้วย
กลไกไขลานอินเฮาส์ Calibre 1142 QP ซึ่งเป็นหน่ึงในกลไกโครโนกราฟชั้นเลิศที่เสริมด้วยคอมพลิเคชั่นเพอร์เพทชวล
คาเลนดาร์  การจับคู่แพลตินัมและเฉดสีแซลมอนอย่างลงตัวน้ีนำาแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาในยุคคลาสสิก ผลงานน้ีจะ
ผลิตขึ้นในจำานวนจำากัดต่อปี และวางจำาหน่ายเฉพาะในบูติกของ Vacheron Constantin เท่านั้น
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ข้อมูลทางเทคนิค
Traditionnelle perpetual calendar chronograph
รหัสอ้างอิง  5000T/000P-B975

กลไก 1142 QP
 พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin
 กลไกไขลาน
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 27.5 มม. (12’’’) หนา 7.37 มม. 
 กำาลังลานสำารองประมาณ 48 ชั่วโมง
 ทำางานที่ความถี่ 3 เฮิร์ตซ์ (21,600 ครั้ง/ชั่วโมง)
 ชิ้นส่วน 324 ชิ้น
 อัญมณีสังเคราะห์ 21เม็ด 
 ได้รับมาตรฐานการรับรอง Hallmark of Geneva

ฟังก์ชั่น ชั่วโมง นาที วินาทีที่หน้าปัดย่อย ณ 9 นาฬิกา  
 เพอร์เพทชวลคาเลนดาร์ (วัน วันที่ เดือน ปีอธิกสุรทิน)  มูนเฟส
 โครโนกราฟแบบคอลัมน์วีล (หน้าปัดย่อย 30 นาที ณ 3 นาฬิกา)

ตัวเรือน แพลตินัม 950 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 43 มม. หนา 12.94 มม. 
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล 
 กันน้ำาลึก 3 บาร์ (ประมาณ 30 เมตร)

หน้าปัด โอพาลินสีแซลมอน
 ดิสก์ดวงจันทร์แพลตินัม 950  
 มาร์เกอร์ชั่วโมงแบบแอพพลายด์ไวท์โกลด์ 18K  พร้อมเข็มชั่วโมงและนาที
 เข็มโครโนกราฟและวันที่เผาจนเป็นสีน้ำาเงิน 
 สเกลทาคีมิเตอร์เคลือบสีดำา
  
สายรัดข้อมือ สายหนังจระเข้มิสซิสซิปปี้สีน้ำาเงินเข้ม เย็บตะเข็บด้วยมือ เทคนิคเดียวกับการเย็บอานม้า  
 
ตัวล็อก แบบบานพับแพลตินัม 950 รูปทรงครึ่งกางเขนมอลทีสขัดมัน 
   

อุปกรณ์เสริม มาพร้อมคอร์เรกเตอร์เพน 

วางจำาหน่ายที่บูติก	Vacheron	Constantin	เท่านั้น



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


