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• Personalidade desportiva e requinte versátil: o cronógrafo Overseas mostra a 
sua nova face 

• Calibre 5200, movimento de manufatura com cronógrafo de roda de colunas, 
corda automática mediante uma massa oscilante em ouro de 22 quilates 
adornada com uma rosa-dos-ventos.

• Três braceletes/pulseiras permutáveis sem ferramentas são fornecidas com o 
relógio: aço, pele de bezerro e borracha.

Para a Maison, os cronógrafos Overseas sempre simbolizaram uma vontade 
de revolução, controlada, mas subtilmente disruptiva, um desejo de explorar 

novos territórios relojoeiros e de experimentar novos campos criativos".

O cronógrafo na coleção Overseas

Em 1999, com o lançamento dos primeiros cronógrafos da coleção, a Vacheron Constantin fez 
dos relógios Overseas o símbolo do prazer relojoeiro orientado para as viagens e a evasão. Em 
2004, a conceção destes cronógrafos evoluiu para se tornar parte de um impulso exploratório 
duradouro. Finalmente, em 2016, a manufatura abriu novos caminhos para estes relógios 
emblemáticos, com uma coleção que se destaca pelo seu aspeto renovado, enquanto perpetua 
o seu espírito inicial de extraordinária elegância desportiva. O cronógrafo Overseas, com a sua 
combinação magistral de personalidade e elegância, deixou uma marca indelével na história da 
Maison, com o seu bisel distintivo de seis lados, o seu movimento automático de manufatura e o 
seu inconfundível estilo visual.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Novo modelo 

De acordo com esta tradição, a coleção inclui agora um cronógrafo numa nova versão em aço - 
"panda": mostrador em cetim de tom prateado com acabamento em raios solares, contadores 
pretos com espirais concêntricas, bisel interior com acabamento aveludado preto, marcadores 
de horas trabalhados em ouro branco de 18 quilates, bem como ponteiros das horas, minutos, 
segundos e contadores iluminados com Super-LumiNova®. 

O princípio estético 'panda' pode ser rastreado até aos relógios de desporto automóvel dos anos 
60. Para além do dinamismo gráfico, o contraste luz-escuro assegura uma maior visibilidade e 
realça as indicações fornecidas pela função cronógrafo. Esta configuração de dois tons transmite 
um estilo distinto e uma personalidade poderosa, reforçada pelas suas três braceletes/pulseiras 
permutáveis que permitem ao utilizador mudar o estilo em poucos segundos, sem a necessidade 
de recorrer a ferramentas.

"Desde a sua criação há mais de 20 anos, os cronógrafos Overseas têm sido sempre sinónimo de 
exploração para a Maison", explica Christian Selmoni, Diretor de Estilo e Acervo. "Estes relógios 
versáteis combinam o espírito Haute Horlogerie que caracteriza a Vacheron Constantin com a 
refinada elegância desportiva evocada pela função cronógrafo. De certa forma, para a Maison, 
os cronógrafos Overseas sempre simbolizaram uma vontade de revolução, controlada, mas 
subtilmente disruptiva, um desejo de explorar outros territórios relojoeiros e de experimentar 
novos campos criativos". 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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O coração mecânico do relógio, o calibre 5200 do movimento de manufatura de corda automática, 
apresenta uma massa oscilante em ouro de 22 quilates adornado com uma rosa-dos-ventos, 
um símbolo de viagem e exploração, visível através do fundo da caixa de cristal de safira. O 
movimento está também equipado com um barril duplo e tem uma roda de colunas em forma de 
cruz de Malta para controlar as funções de início, paragem e reinício do cronógrafo. Paralelamente, 
este mecanismo fiável e preciso está equipado com uma embraiagem vertical para evitar 
qualquer possível sacudidela dos ponteiros ao iniciar o cronógrafo. 

Este novo relógio reflete a elegância versátil da coleção, graças ao sistema de bracelete 
permutável que oferece ao utilizador a possibilidade de mudar a bracelete em aço com elos meio 
cruzados malteses para a bracelete em pele de bezerro ou em borracha preta sem a necessidade 
de recurso a ferramentas.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Entrevista com Christian Selmoni

"A expressão horológica de um impulso explorador".

Que espírito transmite o novo cronógrafo Overseas "panda"?

É sinónimo de exploração, combinando o espírito inato de Vacheron Constantin da Haute 
Horlogerie com a elegância desportiva refinada evocada pela sua função de medição de tempos 
curtos. É o símbolo da legitimidade do conceito de elegância desportiva na Alta Relojoaria.

Quais são as raízes deste novo cronógrafo Overseas?

A coleção Overseas nasceu em 1996 com modelos automáticos que alguns consideram herdeiros 
do famoso modelo 222 lançado em 1977. Identificado pelo seu bisel recortado com a forma de 
Cruz de Malta de seis lados e a sua bracelete integrada com elos geométricos, o Overseas tem 
sido o relógio desportivo elegante e quintessencial da Vacheron Constantin desde o seu início. 
Este novo cronógrafo é um descendente digno dessa saga. 

O cronógrafo Overseas "panda" opta pela modularidade; esta opção constitui a manifestação do 
desejo de estar em sintonia com os tempos?

Para a Vacheron Constantin, os relógios Overseas expressam o desejo de explorar todos os 
territórios: são elegantes, dotados de uma personalidade forte e adaptáveis a qualquer situação 
graças ao sistema de permutabilidade. Assim, este novo modelo pode ser equipado com uma 
pulseira de aço para combinar com uma roupa casual, uma correia de couro para um estilo mais 
elegante ou uma versão em borracha preta para uma utilização mais desportiva. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Resumo 

A coleção Overseas acolhe um novo cronógrafo em versão "panda" com um mostrador 
contrastante. Esta nova estética combina o carácter desportivo da coleção com o seu 
temperamento adaptável, graças ao sistema que permite a troca das três braceletes/pulseiras 
fornecidas com o relógio, sem a necessidade de recorrer a ferramentas. Para além do seu distinto 
suporte estético, o desempenho técnico do Calibre 5200 de manufatura, equipado com um barril 
duplo, é melhorado por uma roda de colunas utilizada para iniciar, parar e reiniciar a função de 
cronógrafo. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cronógrafo Overseas 

Referência               5500V/110A-B686

Calibre                       5200
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
 Mecânica, corda 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 horas
 Data
 Cronógrafo de roda de colunas (contadores de 30 minutos e 12 horas)
  
Caixa                              Aço inoxidável
 42,5 mm de diâmetro, 13,7 mm de espessura
 Caixa de ferro macio garantindo proteção antimagnética
 Com coroa aparafusada e push-pieces bloqueados (um quarto de volta)
  Fundo em cristal de safira transparente 
 Estanquidade testada a uma pressão de 15 bar (aprox. 150 metros de profundidade)

Mostrador               Prateado, base acetinada de raio de sol, verniz translúcido 
 Friso preto de veludo com contadores concêntricos em espiral. 
 Marcadores de horas e ponteiros de horas e minutos aplicados em ouro branco de 18 quilates 

realçados com Super-LumiNova®.

Bracelete                     Bracelete em aço inoxidável, com elos polidos e escovados em forma de meia cruz de Malta
 
Pulseiras adicionais  Correia preta de pele de bezerro com pespontos cinzentos.
 Borracha preta 

Fechos         Bracelete em aço inoxidável com um fecho triplo desdobrável em aço inoxidável em báscula e 
sistema de ajuste para o máximo conforto.

 Entregue com um fecho triplo l em aço inoxidável desdobrável, em báscula e um sistema de troca 
patenteado compatível com as duas pulseiras adicionais

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua 

há quase 270 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e na 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

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

