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•	 Vacheron	Constantin	ได้เพิ่มเติมผลงานใหม่ในคอลเลกชั่น	Traditionnelle	และ	Patrimony	โดยมุ่ง
เจาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิง	-นาฬิกา	Traditionnelle	perpetual	calendar	ultra-thin		ทำางานด้วยกลไก
อินเฮาส์	Calibre	1120	QP		ตัวเรือน	36.5	มม.	ประดับอัญมณี	มีให้เลือกทั้งเวอร์ชั่นไวท์โกลด์และพิงก์
โกลด์			

•	 นาฬิกา	Patrimony	self-winding	ซึ่งทำางานด้วยกลไกอินเฮาส์	Calibre	2450	Q6/3	ได้รับการ
ตีความและสร้างสรรค์เป็น	4	เวอร์ชั่น	โดยมีรุ่นตัวเรือนไวท์โกลด์และพิงก์โกลด์ประดับอัญมณีที่ขอบตัว
เรือน	และรุ่นหน้าปัดไล่เฉดสีแบบเกรเดียนต์	

•	 นาฬิกาทั้ง	6	รุ่นใหม่นี้สามารถถอดเปลี่ยนสายรัดข้อมือได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม	

เจนีวา,	30	มีนาคม	2022	-	ความทุ่มเทของ	Vacheron	Constantin	ในการผลิตนาฬิกาสำาหรับผู้หญิง
ดำาเนินมาอย่างยาวนานกว่าสองศตวรรษ	ทั้งยังได้รับการสืบสานและผสมผสานมุมมองร่วมสมัยสู่ผล
งานใหม่ที่นำาเสนอในงานแสดงนาฬิกา	Watches	and	Wonders	2022			ทางเมซได้สร้างสรรค์นาฬิกา	
Traditionnelle	perpetual	calendar	ultra-thin	ซึ่งโดดเด่นด้วยเทคนิคกลไกผสมผสานเสน่ห์แบบเฟมิ
นีนเต็มพิกัด	และนาฬิกา	Patrimony	self-winding	ซึ่งโดดเด่นด้วยเส้นสายเรียบง่าย	ชูความสง่างามไร้
กาลเวลาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์นาฬิกาคลาสสิก		ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความปรารถนาที่ผู้
หญิงมีต่อนาฬิกาจักรกลซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น
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Vacheron	Constantin	กับผู้หญิง
สายสัมพันธ์ที่ถักทอผ่านกาลเวลา	
ผู้หญิงสนใจในการสร้างสรรค์นาฬิกมานานแล้ว โดยแรกเร่ิมเดิมที เป็นเพราะต้องงานออกแบบที่ไม่ธรรมดาในรูปแบบของ
จิวเวลรี่มาใช้ในการประดับเครื่องแต่งกาย อย่างไรก็ตาม นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่คำานึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานจริง ดัง
จะเห็นได้จากเรือนเวลาเด่นๆ หลากรุ่น ซ่ึงมีฟังก์ชั่นตีบอกเวลาและปฏิทินซึ่งตั้งใจออกแบบให้กับผู้หญิงโดยเฉพาะ ไม่เพียง
เท่านั้น พวกเธอยังเป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่สวมใส่นาฬิกาไว้บนข้อมือด้วย 

Vacheron Constantin ได้สร้างชื่อจนเป็นที่จดจำาในทุกยุคสมัย นับตั้งแต่การผลิตนาฬิกาพกสำาหรับผู้หญิงรุ่นแรกๆ เมื่อเข้า
สู่ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงยุคของนาฬิการ่วมสมัยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานหรือดีไซน์สำาหรับออกงาน นาฬิกา
จิวเวลรี่หรือนาฬิกาสปอร์ต ผลงานสร้างสรรค์ของ Vacheron Constantin ยังสะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการทางด้านความงาม
และเทรนด์แฟชั่นในยุคนั้นๆ ด้วย ผลงานเหล่านี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงแนวคิดความงามและความก้าวล้ำาทางเทคนิคที่นำามา
ใช้เจาะกลุ่มตลาดผู้หญิง อีกทั้งความใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดยังเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้เมซงสร้างสรรค์เรือนเวลาอัน
งดงามได้อย่างไม่เหมือนใคร

หากดูในคลังข้อมูลและผลงานเก่าของ Vacheron Constantin ทำาให้สามารถสืบทราบที่มาที่ไปของเรือนเวลาสำาหรับผู้หญิง
ซ่ึงผลิตขึ้นในช่วงต้นประวัติศาสตร์ของเมซง เช่น นาฬิกาตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ที่มีฟังก์ชั่น ควอเตอร์รีพีทเตอร์ และหน้าปัด
ย่อยวินาทีแบบเย้ืองศูนย์ซ่ึงผลิตขึ้นในปี 1838 ผลงานสรางสรรค์ต่างๆ ได้รับการสืบสานต่อมาตลอดหลายทศวรรษ บาง
ครั้งก็ผนวกคอมพลิเคชั่นซับซ้อนเข้าไป และบ่อยครั้งท่ีใช้ตัวเรือนทรงฮันเตอร์ล้ำาค่า ก่อนจะก้าวเข้าสู่ยุคนาฬิกาข้อมือรุ่น
แรกๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแอ็กเซสเซอรี่สำาหรับผู้หญิง ซึ่ง Vacheron Constantin ได้ผลิตขึ้นครั้งแรกในปี 1889 

เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 เมซงได้สร้างสรรค์ผลงานสำาหรับผู้หญิงที่เป็นตัวแทนจิตวิญญาณในยุคนั้นๆ เริ่มจากนำา
แรงบันดาลใจมาจากสไตล์อาร์ตนูโว ตามมาด้วยอาร์ตเดโค ซึ่งโดดเด่นด้วยนาฬิกาประดับอัญมณี และการที่ Vacheron 
Constantin ได้ร่วมงานกับ Verger ตัวแทนจำาหน่ายท่ีฝรั่งเศสจนถึงปี 1938 ยังนำาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพ่ือผู้
หญิงมากมาย  โดยมีหลายรุ่นประดับศิลปะคาเมโอซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะเอเชียหรือกรีกโบราณ และนับจากทศวรรษ
ที่ 1940s เป็นต้นมา ผู้หญิงได้หันมาสวมนาฬิกาไว้บนข้อมือเป็นหลัก เส้นสายเรขาคณิตของยุคอาร์ตเดโคจึงค่อยๆ หลีกทาง
ให้กับเส้นสายท่ีมีความโค้งมนเย้ายวน นาฬิกาซีเคร็ตวอทช์ซึ่งมีฝาครอบหน้าปัดและเรียกว่าเป็นเคร่ืองประดับอัญมณีสำาหรับ
ดูเวลาได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้น Vacheron Constantin เองก็ได้นำาเสนอความช่างประดิษฐ์นี้ผ่านดีไซน์ต่างๆ ซึ่ง
เป็นภาพสะท้อนของยุคสมัย 

เมื่อถึงยุค 1970s Vacheron Constantin ยังได้แสดงความกล้าทดลองใช้รูปทรงแปลกใหม่ในการสร้างสรรค์นาฬิกา
สำาหรับผู้หญิง ก่อนที่จะมีไลน์สปอร์ต Overseas สำาหรับผู้หญิงร่วมสมัย ไม่เพียงเท่าน้ัน คอลเลกชั่น Traditionnelle และ 
Patrimony ยังออกแบบมาเพื่อนำาเสนอความประณีตงดงาม กลไกและสไตล์ในการสร้างสรรค์เรือนเวลาเพื่อตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงด้วย แนวทางเพ่ือผู้หญิงน้ียังได้รับการตอกย้ำาผ่านการเปิดตัวคอลเลกชั่น Égérie  ซึ่งนำาแรง
บันดาลใจมาจากโลกแฟชั่นชั้นสูง ผนวกความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นาฬิกาและเสน่ห์แบบเฟมินีนที่สืบทอดต่อมานาน
นับศตวรรษ และล่าสุด เมซงยังได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ในคอลเลกชั่น Traditionnelle และ Patrimony เพิ่มเติมอีกเช่นกัน 

1 Montre de poche sculptée dans l'or jaune, 1838
2 Pièce ornée d'une sculpture de deux déesses ailées, 1889
3 Montre avec cadran hexagonal, 1923
4 Montre "1972", 1976
5 Montre or jaune 18K, 1946
6 Kallista, 1979
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Traditionnelle	perpetual	calendar	ultra-thin
เมซงได้เผยโฉมเรือนเวลาสำาหรับผู้หญิงรุ่นล่าสุดจากคอลเลกชั่น Traditionnelle ซึ่งเป็นคอลเลกชั่นที่ได้แรง
บันดาลใจมาจากมรดกการสร้างสรรค์นาฬิกา และตั้งใจให้ดีไซน์โค้ดสามารถประยุกต์เข้ากับนาฬิกาได้ทุกแบบ ท้ัง
ในแบบที่เรียบง่ายหรือแบบมีคอมพลิเคชั่น เช่น นาฬิการุ่น Traditionnelle perpetual calendar ultra-thin ที่
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความปรารถนาของหญิงผู้ชื่นชอบนาฬิกากลไกซับซ้อน  

นาฬิการุ่นนี้ทำางานด้วยกลไกอินเฮาส์ 1120 QP มาพร้อมคอมพลิเคชั่นปฏิทินแบบเกรกอเรียน แสดงวัน วันที่ 
เดือน รวมถึงปีอธิกสุรทิน โดยไม่จำาเป็นต้องปรับตั้งค่าใหม่จนกว่าจะถึงปี ค.ศ.  2100 และนอกจากฟังก์ชั่นปฏิทิน
แล้ว ยังมีฟังก์ชั่นมูนเฟส ณ ตำาแหน่ง 6 นาฬิกา และอีกหนึ่งจุดเด่นของกลไกนี้ก็คือความบาง ซึ่งวัดได้เพียง  4.05 
มม.  บรรจุอยู่ในตัวเรือนที่หนาเพียง 8.43 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง  36.5 มม.  

กลไก Calibre 1120 QP คือภาพสะท้อนความเชี่ยวชาญของเมซงในการผลิตกลไกขนาดบางหรือ ultra-thin ซึ่ง
ทุบสถิติความบางมาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่ยุค 1950s  ชิ้นส่วน 276 ชิ้นสามารถมองเห็นได้ผ่านทางฝาหลังตัว
เรือนแซฟไฟร์คริสตัล ไม่เพียงเท่านั้น ผลงานน้ียังเป็นตัวแทนขนบในการสร้างสรรค์นาฬิกา โดยเฉพาะเทคนิคการ
ตกแต่งเก็บรายละเอียดสุดประณีต ทั้งเพลทขัดเป็นลายขดด้านข้างหน้าปัด เมนเพลทและบริดจ์ตกแต่งลาย Côtes 
de Genève ด้านหลังกลึงขอบด้วยมือ รูต่างๆ ขัดแบบซาตินเป็นวงกลม และซี่เฟืองขัดเงา ตัวโรเตอร์ซึ่งผลิตจาก
ทอง 22K  ตกแต่งด้วยลวดลาย Côtes de Genève และฉลุแบบโอเพินเวิร์กเป็นลายสัญลักษณ์กางเขนมอลทีส 

ความประณีตงดงามของนาฬิกา Traditionnelle perpetual calendar ultra-thin  ยังสอดประสานกลมกลืนไป
กับความก้าวล้ำาทางเทคนิค ชูองค์ประกอบแห่งอัตลักษณ์ของความเป็น Vacheron Constantin  การแสวงหา
ความเป็นเลิศนั้นปรากฎอยู่ในแม้แต่รายละเอียดที่เล็กที่สุดและมองไม่เห็น นาฬิการุ่นนี้มีให้เลือกทั้งรุ่นตัวเรือนไวท์
โกลด์ 18K และพิงก์โกลด์ 18K 5N ผสมผสานแรงบันดาลใจจากผลงานต่างๆ ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่
ผ่านมาของ  Vacheron Constantin  ชูความเรียบง่ายอันเป็นหัวใจสำาคัญของคอลเลกชั่น ตกแต่งด้วยฟีเจอร์
พิเศษ เช่นขาตัวเรือนและตัวเรือนแบบเล่นระดับ ฝาหลังแบบเซาะร่อง เข็มทรงโดฟีนซึ่งเคล่ือนที่ไปตามรางนาทีและ
หมุดชั่วโมงทรงบาตอง และด้วยแนวคิด ฟังก์ชั่นกำาหนดรูปทรง ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของยุคสมัยนั้น ฟังก์ชั่นปฏิทิน 
perpetual calendar จึงได้รับการออกแบบให้อ่านค่าปฏิทินต่างๆ ได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้เป็นเพราะการออกแบบ
ขอบตัวเรือนให้มีขนาดบาง ทำาให้มีพื้นที่หน้าปัดมีขนาดกว้างขึ้นในการฉลุช่องบนหน้าปัด

หน้าปัดประดับมาเธอร์ออฟเพิร์ลในเฉดสีฟ้าอมเทาสำาหรับรุ่นตัวเรือนไวท์โกลด์ และประดับมาเธอร์ออฟเพิร์ลในเฉด
สีขาวสำาหรับรุ่นพิงก์โกลด์ ดิสก์มูนเฟสเป็นเฉดสีเดียวกันกับหน้าปัด ส่วนภาพดวงจันทร์และดวงดาวเลือกใช้เฉด
สีทองแบบเดียวกับตัวเรือน เสริมด้วยโอพาลีนฟินนิช และเพื่อความสง่างามสมบูรณ์แบบ ขอบตัวเรือนและขาตัว
เรือนด้านบนยังประดับด้วยเพชรกลม 76 เม็ด ส่วนเม็ดมะยมประดับเพชรกลมหนึ่งเม็ด 

นับเป็นครั้งแรกในคอลเลกชั่นนี้ที่นาฬิกา Traditionnelle perpetual calendar ultra-thin มาพร้อมกับสายรัดข้อ
มือแบบถอดเปลี่ยนได้ เพียงแค่กดปุ่มและไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือพิเศษแต่อย่างใด แต่ละรุ่นมาพร้อมสายหนังจระเข้
เฉดสีฟ้าอมเทาหรือสีชมพู พร้อมตัวล็อกแบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์หรือพิงก์โกลด์ประดับเพชรกลม 17 เม็ด  
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Patrimony	self-winding
นาฬิกา Patrimony self-winding เป็นตัวแทนของศิลปะมินิมัลลิสต์ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านความประณีตของ
การผลิตนาฬิกา ด้วยแรงบันดาลใจจากนาฬิกาตัวเรือนกลมบางคลาสสิกสง่างามของ Vacheron Constantin 
ในปี 1957 ทำาให้คอลเลกชั่น Patrimony เป็นที่จับตามองมาตั้งแต่เปิดตัวในปี 2004 ด้วยสไตล์ที่เรียบง่ายและ
งดงาม และเพื่อให้เข้ากับเส้นสายเรียบง่ายบริสุทธิ์อันเป็นหัวใจของคอลเลกชั่นนี้ นาฬิกา Patrimony รุ่นใหม่ล่าสุด
จึงได้รับการสร้างสรรค์ในสัดส่วนที่ลงตัว ดังเช่นตัวเรือนขนาด 36.5 มม. ที่ออกแบบใหม่ให้ผสานความโค้ง  มีทั้ง
เวอร์ชั่นไวท์โกลด์ 18K และพิงก์โกลด์ 18K 5N  เช่นเดียวกับเม็ดมะยมที่เน้นความกลมมน

พื้นหน้าปัดนูนขึ้นเล็กน้อย โดยมีเข็มทรงใบไม้เคลื่อนผ่านไปตามความโค้ง พื้นหน้าปัดเป็นสีน้ำาเงินเข้มในรุ่นตัว
เรือนไวท์โกลด์ และสีบลัชพิงก์ในรุ่นตัวเรือนพิงก์โกลด์ เฉดสีเหล่านี้เป็นแบบไล่เฉดเกรเดียนต์ โดยกลางหน้าปัดจะ
เป็นเฉดสีอ่อนก่อนจะค่อยๆ เข้มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขอบ ทำาให้ดึงแสงและสร้างมิติให้กับการแสดงชั่วโมง นาที และ
วินาที ส่วนดิสก์วันที่ ณ ตำาแหน่ง 6 นาฬิกาเป็นเฉดสีเดียวกับหน้าปัด ทุกรายละเอียดได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่
เว้นแม้แต่การประดับเพชรซ่ึงมีสองเวอร์ชั่น กล่าวคือ รุ่นประดับเพชรชรกลม 72 เม็ดทอประกายบนขอบตัวเรือน
และหมุดนาที และรุ่นประดับเพชร 48 เม็ดเฉพาะบนหมุดนาที ระหว่างหลักชั่วโมงทองแบบแอพพลายด์ การประดับ
เพชรบนหมุดนาทีนับเป็นงานที่มีความซับซ้อนเนื่องจากพื้นผิวมีความโค้ง แต่ก็สะท้อนถึงแนวการสร้างสรรค์
นาฬิกาของ  Vacheron Constantin  ที่ให้ความสำาคัญกับทุกรายละเอียด  

นาฬิกาทั้ง 4 รุ่นนี้ทำางานด้วยกลไกอินเฮาส์ 2450 Q6/3 ขับเคลื่อนการแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีกลางหน้า
ปัด และวันท่ีท่ีช่องหน้าต่าง ทำางานท่ีความความสั่นสะเทือน 28,800 ครั้ง/ชั่วโมง ซึ่งวางใจได้ในเรื่องของความ
แม่นยำาและประสิทธิภาพ พร้อมกำาลังลานสำารอง 40 ชั่วโมง กลไกอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยชิ้นส่วน 196 ชิ้น มีขนาด
บางเพียง 3.6 มม. และก็เช่นเดียวกับตัวเรือน แต่ละชิ้นส่วนของกลไกได้รับการตกแต่งอย่างประณีตตามมาตรฐาน 
Hallmark of Geneva ทั้งเมนเพลทขัดเป็นลายขด บริดจ์กลึงด้วยมือตกแต่งด้วยลาย Côtes de Genève สปริง
แบบแบน โกอิงเทรนยึดด้วยหมุดที่ผ่านการเผาเพื่อให้ได้เฉดสีที่ต้องการ และฝาหลังแบบโปร่งใสเผยให้เห็นโรเตอร์
ทอง 22K ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากกางเขนมอลทีส 

ผลงานใหม่ในคอลเลกชั่น Patrimony ยังมาพร้อมสายรัดข้อมือหนังจระเข้แบบถอดเปลี่ยนได้ในเฉดสีไนต์บลูและ
ชมพูเบจผสานเทคนิคฟินิชชิ่งแบบซาติน สามารถถอดจากตัวเรือนได้เพียงแค่กดปุ่มโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
ช่วยใดๆ  
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The	Anatomy	of	Beauty®

ผลงานใหม่ในคอลเลกชั่น Traditionnelle และ Patrimony  เป็นภาพสะท้อนของธีมประจำาปีนี้ของ  Vacheron 
Constantin ที่มีชื่อว่า “กายวิภาคแห่งความงาม” หรือ  "The Anatomy of Beauty®" ความใส่ใจนั้นปรากฏอยู่ใน
ทุกขั้นตอน ต้ังแต่การเลือกสรรรูปแบบความงามของดีไซเนอร์ เทคนิคการตกแต่งเก็บรายละเอียดของช่างฝีมือ 
กล่าวได้ว่าในนาฬิกาของ Vacheron Constantin ทุกๆ เรือน ทุกชิ้นส่วนล้วนแต่ได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ แม้แต่
ชิ้นส่วนที่มองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ในกลไก ต้องอาศัยสายตาช่างสังเกตจึงจะสัมผัสได้ถึงความงดงามของลวดลายกิ
โยเช่บนหน้าปัดหรือรางนาทีที่ประดับอัญมณี รวมทั้งเส้นสายของกางเขนมอลทีส สัญลักษณ์ประจำาเมซงบนข้อ
ต่อของสายรัดข้อมือ เช่นเดียวกับสกรูว์ขนาดเล็กจิ๋วท่ีถูกนำาไปเผาจนเป็นสีน้ำาเงินซ่ึงทำาหน้าท่ีแสดงวินาทีบนกรง
ทูร์บิญง และการขัดเงาค้อนในคอมพลิเคชั่นมินิทรีพีทเตอร์ ความประณีตของช่างฝีมือในการกลึงเพลทและขอบ
บริดจ์ และการเพนต์ภาพสีลงยาขนาดเล็กเป็นรูปเรือท่ามกลางพายุฝนและสายฟ้า สำาหรับ Vacheron Constantin 
ประณีตละเอียดอ่อนนั้นคือหัวใจท่ีหล่อหลอมเป็นองค์ประกอบของความงดงาม ซึ่งไม่มีองค์ประกอบใดที่ไม่ได้รับ
การเหลียวแล
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บทสรุป
จากนาฬิกาพกรุ่นแรกๆ ในช่วงเข้าสู่ศตวรรษท่ี 18 มาจนถึงนาฬิกาข้อมือร่วมสมัย   Vacheron Constantin 
สามารถนำาเอาจิตวิญญาณของยุคสมัยมาถ่ายทอดลงในผลงานรุ่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความปรารถนาของผู้
หญิงได้อย่างแท้จริง 

กลไกอินเฮาส์ Calibre 1120 QP ซึ่งบางเพียง 4.05 มม. และเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสม  คือหัวใจของเรือนเวลา
ใหม่ล่าสุด  Traditionnelle perpetual calendar ultra-thin ซึ่งออกแบบมาเพื่อข้อมือของผู้หญิงโดยเฉพาะ 
ตัวเรือนเส้นผ่านศูนย์กลาง 36.5 มม. ผสานขนบการสร้างสรรค์นาฬิกากลไกคอมพลิเคชั่นของ Vacheron 
Constantin โดยเฉพาะอย่างเมื่อนำาเสนอผ่านกลไกแบบ ultra-thin  นาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดน้ีมีทั้งรุ่นตัวเรือนไวท์
โกลด์ 18K และพิงก์โกลด์ 18K 5N ชูอัตลักษณ์ของคอลเลกชั่น Traditionnelle ซ่ึงตกแต่งเก็บรายละเอียดด้วย
มืออย่างประณีตบรรจง ขอบตัวเรือนประดับอัญมณี และหน้าปัดตกแต่งด้วยมาเธอร์ออฟเพิร์ล ได้รับการออกแบบ
ให้สามารถอ่านค่าเวลาและปฏิทินได้อย่างชัดเจน 

ส่วนนาฬิการุ่น Patrimony self-winding ซึ่งยังคงสืบทอดความสง่างามไร้กาลเวลาและความเรียบง่ายจาก
ยุค 1950s เผยเสน่ห์ความงดงามแบบเฟมินีน ตัวเรือนเพรียวบางผสานความโค้งมนท่ีได้รับการออกแบบใหม่ 
และพื้นหน้าปัดที่มีความโค้งเล็กน้อย ไล่เฉดสีแบบเกรเดียนต์ ตัวเรือนเส้นผ่านศูนย์กลาง  36.5 มม. ผลิตจาก
ไวท์โกลด์พร้อมหน้าปัดสีนำา้เงินเข้ม และพิงก์โกลด์พร้อมหน้าปัดสีชมพูเบจ มีทั้งรุ่นประดับเพชรรอบขอบตัวเรือน 
72 เม็ดพร้อมหมุดกลมแทนนาที หรือรุ่นขอบตัวเรือนทอง พร้อมรางนาทีประดับเพชร 48 เม็ด ดีไซน์ที่เรียบง่าย
ของนาฬิกา Patrimony self-winding เกิดจากความประณีตและใส่ใจในทุกรายละเอียด ดังที่ปรากฏอยู่ในกลไก
อัตโนมัติอินเฮาส์ Calibre 2450 Q6/3 ซึ่งทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการแสดงชั่วโมง นาที วินาที และวันที่ 

ผลงานใหม่ในคอลเลกชั่น Traditionnelle และ Patrimony ยังมาพร้อมสายรัดข้อมือที่สามารถถอดเปล่ียนได้
เพียงแค่กดปุ่มที่สายและยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ
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ข้อมูลทางเทคนิค
Traditionnelle perpetual calendar ultra-thin

รหัสอ้างอิง  4305T/000G-B948 
  4305T/000R-B947 

กลไก    1120 QP
  พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin    

 กลไกอัตโนมัติ     
  เส้นผ่านศูนย์กลาง 29.6 มม.  (121⁄2’’’) หนา  4.05 มม.   

 กำาลังลานสำารองประมาณ 40 ชั่วโมง     
  ความถี่ 2.75 เฮิร์ตซ์ (สั่นสะเทือน 19,800 ครั้ง/ชั่วโมง)   

 ชิ้นส่วน 276 ชิ้น    
  อัญมณีสังเคราะห์ 36 เม็ด    
  ได้รับการรับรอง Hallmark of Geneva  

ฟังก์ชั่น  ชั่วโมง นาที    
  เพอร์เพทชวล คาเลนดาร์ (วัน วันที่ เดือน และปีอธิกสุรธิน)   

 มูนเฟส 

ตัวเรือน   ไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N     
  เส้นผ่านศูนย์กลาง 36.5 มม. หนา  8.43 มม.     

 ขอบและขาตัวเรือนประดับเพชร 76 เม็ด    
  เม็ดมะยมประดับเพชรกลม 1 เม็ด
  ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล      
  กันน้ำาลึก 3 บาร์ (ประมาณ 30 เมตร) 

หน้าปัด  มาเธอร์ออฟเพิร์ลสีฟ้าอมเทา / สีขาว    
  เข็มและหมุดชั่วโมงไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N  
สายรัด  หนังจระเข้มิสซิสซปปี้รองด้วยหนังลูกวัวสีฟ้าอมเทา (4305T/000G-  

 B948) / สีชมพูเบจ (4305T/000R-B947)     
 พร้อมระบบถอดเปลี่ยนสาย interchangeable strap   
 

ตัวล็อก   แบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N ประดับเพชรกลม 17 เม็ด  

เพชรทั้งหมด  เพชรกลม 94 เม็ด รวม 1.20 กะรัต (การันตีแบบมินิมัม)   
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ข้อมูลทางเทคนิค
Patrimony self-winding 

รหัสอ้างอิง  4115U/000G-B908 
  4115U/000R-B907

กลไก  2450 Q6/3    
  พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin    

 กลไกอัตโนมัติ     
  เส้นผ่านศูนย์กลาง 26.20 มม. (111⁄4’’’) หนา  3.60 มม.   

 กำาลังลานสำารองประมาณ 40 ชั่วโมง     
  ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์ (สั่นสะเทือน  28,800 ครั้ง/ชั่วโมง)    

 ชิ้นส่วน 196 ชิ้น    
  อัญมณีสังเคราะห์ 27 เม็ด    
  ได้รับการรับรอง Hallmark of Geneva  

ฟังก์ชั่น   ชั่วโมง นาที เข็มกลางวินาที วันที่  

ตัวเรือน   ไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N     
  ขอบตัวเรือนประดับเพชรกลม 72 เม็ด    
  เส้นผ่านศูนย์กลาง  36.5 มม. หนา 8.45 มม.    

 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล     
  กันน้ำาลึก 3 บาร์ (ประมาณ 30 เมตร) 

หน้าปัด  น้ำาเงินเข้ม/ ชมพูอ่อนไล่เฉดแบบเกรเดียนต์      
 พื้นมีความโค้ง ตกแต่งด้วยหมุดทอง 18K ขัดเงาแทนจุดนาที 48 เม็ด 
 หลักชั่วโมงและเข็มชั่วโมง-นาทีไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N  

สายรัด   หนังจระเข้มิสซิสซิปปี้ซาตินเอ็ฟเฟ็กต์ รองด้วยหนังลูกวัวสีไนต์บลู / ชมพูเบจ  
 พร้อมระบบถอดเปลี่ยนสาย interchangeable strap

ตัวล็อก  แบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N 
  เป็นรูปครึ่งกางเขนมอลทีสขัดเงา   

เพชรทั้งหมด  เพชรกลม 72 เม็ด รวม 0.74 กะรัต (การันตีแบบมินิมัม)   
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ข้อมูลทางเทคนิค
Patrimony self-winding

รหัสอ้างอิง  4110U/000G-B906 
  4110U/000G-B905 

กลไก  2450 Q6/3    
  พัฒนาและผลิตโดย Vacheron Constantin    

 กลไกอัตโนมัติ     
  เส้นผ่านศูนย์กลาง 26.20 มม. (111⁄4’’’) หนา  3.60 มม.   

 กำาลังลานสำารองประมาณ 40 ชั่วโมง      
 ความถี่ 4 เฮิร์ตซ์ (สั่นสะเทือน  28,800 ครั้ง/ชั่วโมง)    
 ชิ้นส่วน 196 ชิ้น    

  อัญมณีสังเคราะห์ 27 เม็ด    
  ได้รับการรับรอง Hallmark of Geneva  

ฟังก์ชั่น   ชั่วโมง นาที เข็มกลางวินาที วันที่  

ตัวเรือน   ไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N      
 เส้นผ่านศูนย์กลาง  36.5 มม. หนา 8.45 มม.    
 ฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล     

  กันน้ำาลึก 3 บาร์ (ประมาณ 30 เมตร) 

หน้าปัด  น้ำาเงินเข้ม/ ชมพูอ่อนไล่เฉดแบบเกรเดียนต์      
 พื้นมีความโค้ง ตกแต่งด้วยเพชรกลมแทนจุดนาที 48 เม็ด  
 หลักชั่วโมงและเข็มชั่วโมง-นาทีไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N 

สายรัด   หนังจระเข้มิสซิสซิปปี้ซาตินเอ็ฟเฟ็กต์ รองด้วยหนังลูกวัวสีไนต์บลู / ชมพูเบจ  
 พร้อมระบบถอดเปลี่ยนสาย interchangeable strap

ตัวล็อก  แบบหัวเข็มขัดไวท์โกลด์ 18K / พิงก์โกลด์ 18K 5N    
 เป็นรูปครึ่งกางเขนมอลทีสขัดเงา  



Vacheron Constantin ก่อต้ังขึ้นเม่ือปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อ
เนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาคภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกา
และอัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

ด้วยทักษะการผลิตนาฬิกาชั้นสูงและสไตล์สง่างามเรียบง่ายเมซงได้สร้างสรรค์นาฬิกาท่ีโดดเด่นด้วยเทคนิคและอัต
ลักษณ์ความงาม และการตกแต่งอย่างประณีตบรรจง 

Vacheron Constantin ได้นำามรดกตกทอดซ่ึงยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้คอล
เลกชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fifty Six และ Historique ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาส่ังผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของ
ทางแผนก Les Cabinotiers ด้วย

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany


