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• Uma versão integralmente elaborada em ouro rosa 5N 750/1000 
que combina o icónico mostrador da coleção, lacado a azul, com um 
acabamento acetinado com efeito de raios de sol. 

• Movimento de manufatura de carga automática: Calibre 5200 equipado 
com roda de pilares adornada com um parafuso com formato de cruz de 
Malta e com um rotor elaborado em ouro 916/1000. 

• Um relógio elegante e polivalente com três braceletes/pulseiras que 
podem ser trocadas sem recurso a quaisquer ferramentas.
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C R O N Ó G R A F O  O V E R S E A S 

Referência  5500V/110R-B952

Calibre  5200
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, carga automática
 Rotor Overseas em ouro de 22 quilates
 30,6 mm (13¼’’’) de diâmetro, 6,6 mm de espessura  
 Aproximadamente 52 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 263 peças; 54 rubis 
  Relógio distinguido com o Punção de Genebra

Indicações  Horas e minutos; Pequenos segundos às 9 h; Data 
 Cronógrafo de roda de pilares (contadores de 30 minutos e de 12 horas)
  
Caixa  Ouro rosa 5N de 18 quilates
 42,5 mm de diâmetro, 13,7 mm de espessura 
 Aro em ferro doce que garante proteção antimagnética
 Com coroa de enroscar e botões bloqueados mediante rosca (um quarto de volta)
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada numa pressão de 15 bares (aproximadamente 150 metros de profundidade)
Mostrador 
Translúcido Lacado em tons de azul, base acetinada com acabamento com efeito de raios de sol, friso com acabamento 

aveludado e contadores com espiral concêntrica. 
 Índices horários aplicados e ponteiros das horas e minutos em ouro rosa 5N de 18 quilates realçados com Super-

LumiNova® azul. 

Bracelete  Em ouro rosa 5N de 18 quilates (com elos no formato de meia cruz de Malta, polidos e acetinados), afivelado 
com um fecho desdobrável triplo em ouro rosa 5N de 18 quilates com botões e sistema de regulação para uma 
comodidade máxima.

Pulseiras
 adicionais Pulseira azul em pele de bezerro com pespontes cinzentos-claros.
 Borracha azul

Fivelas  Cada bracelete adicional é entregue com uma fivela em ouro rosa 5N de 5 quilates

Modelo com venda exclusiva nas Boutiques Vacheron Constantin.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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