
 
 
 

 
 

Traditionnelle Repetição de Minutos Turbilhão: 
Duas grandes complicações fascinantes reunidas num calibre inédito 
 

 Proeza técnica do novo Calibre de Manufatura 2755 TMR com duas grandes 
complicações de relojoaria: a repetição de minutos e o turbilhão. 

 Uma estética original com um “guilloché” exclusivamente feito à mão. 
 Certificação do Punção de Genebra. 
 
Em antecipação ao SIHH 2017, Vacheron Constantin revela o Traditionnelle Repetição de 
Minutos Turbilhão, um novo relógio com uma excecional sonnerie. Este modelo vem 
enriquecer a linha Traditionnelle, dedicada à arte da relojoaria mais exigente herdada das 
mais ricas tradições do século XVIII. O seu exclusivo movimento manufatura - 2755 TMR - 
combina duas grandes complicações de relojoaria: a repetição de minutos e o turbilhão. 
Podemos encontrar estas peças exclusivas em ouro rosa e platina. O mostrador exibe um 
“guilloché” único totalmente feito à mão. Distinguido com o prestigioso Punção de Genebra, 
o Traditionnelle Repetição de Minutos Turbilhão responde aos mais elevados critérios de 
fabrico e fiabilidade. 
 
O Traditionnelle Repetição de Minutos Turbilhão reflete a sofisticação técnica e estética 
presente em cada modelo de Vacheron Constantin. É o testemunho da rica história relojoeira 
da Manufatura, cuja atividade não foi interrompida desde 1755. O seu novo calibre, 
completamente desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin, reúne duas das 
complicações mais exigentes. Prestigioso e complexo, o turbilhão permite compensar os 
efeitos da gravidade, melhorando assim a precisão do relógio. A repetição dos minutos 
reflete igualmente uma mestria e um domínio da arte da relojoaria, e uma das complicações 
mais procuradas. Ao premir um simples botão, os timbres do mecanismo repicam as horas, 
os quartos e os minutos.   
Além da elevada complexidade técnica, os relojoeiros devem possuir também um excelente 
ouvido musical para ajustar os timbres como se fossem um instrumento. Ao associar estas 
duas complicações num único calibre, Vacheron Constantin cumpre uma notável proeza 
técnica e presta uma sentida homenagem à grande experiência relojoeira transmitida de 
geração em geração. 
 
Um mostrador com um modelo de “Guilloché” único. 
Conseguindo uma harmonia perfeita entre a técnica e a estética, o Traditionnelle Repetição 
de Minutos Turbilhão salienta a experiência da Manufatura na concepção de peças 
excecionais. O mostrador surge em tons cinza ardósia prateados nos modelos de platina e 
num tom prateado na versão de ouro rosa. Tem gravado à mão um motivo de “guilloché” 
disponível exclusivamente nas boutiques de Vacheron Constantin. Este desenho único reflete 
a criatividade da Maison e a sua mestria na arte do “guilloché” – uma delicada e tradicional 
habilidade aplicada na relojoaria desde o século XVIII. 
Os ponteiros das horas e dos minutos, em ouro rosa ou branco, de acordo com as versões, 
estão levemente descentrados na parte superior com a finalidade de proporcionar mais 
espaço à gaiola do turbilhão situada na metade inferior do mostrador. 
A abertura às 6 horas permite admirar o movimento do turbilhão, hipnotizando-nos 
principalmente pelo movimento do calibre que pulsa a uma baixa frequência de 2.5 Hz, uma 



 
 
 

velocidade característica da relojoaria tradicional que permite apreciar plenamente o ritmo 
das pulsações do calibre. A caixa do turbilhão, elaborada em forma da Cruz de Malta – 
emblema de Vacheron Constantin – apresenta um passador polido à mão que requer cerca 
de 11 horas de trabalho minucioso. 
 
Um calibre manufatura inédito, o 2755 TMR 
O Traditionnelle Repetição de Minutos Turbilhão aciona-se graças ao novo calibre 2755 TMR, 
concebido, desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin. Este movimento manual, 
certificado com o Punção de Genebra, apresenta um nível de qualidade estético e 
cronométrico excecional. Combina o mecanismo de repetição de minutos com o turbilhão, 
exibe as horas e os minutos, assim como um pequeno ponteiro dos segundos na gaiola do 
turbilhão. Como elemento característico, o indicador de reserva de marcha de 58 horas, 
situado no verso do relógio, distingue-se graças a um ponteiro de ouro rosa escurecido 
mediante um processo de oxidação. O fundo transparente mostra o calibre, formado por 471 
componentes e adornado com 40 rubis, bem como os acabamentos realizados à mão que 
lhe conferem os mais elevados padrões de qualidade da relojoaria. Disponível 
exclusivamente nas boutiques de Vacheron Constantin, o Traditionnelle Repetição de 
Minutos Turbilhão é entregue com um amplificador “A Música do Tempo” que permite 
aumentar o som e a harmonia das notas quando se ouve a repetição de minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 Traditionnnelle Repetição de Minutos Turbilhão  
  
Referência 6500T/000P-9949  
 6500T/000P-B100    
 Certificado com o Punção de Genebra 

Só disponíveis nas Boutiques Vacheron Constantin 

   
Calibre 2755 TMR 
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico manual   
 33.9 mm (14’’’¾) de diâmetro, 6.1 mm de espessura 
 Cerca de 58 horas de reserva de marcha 
 2.5 Hz (18’000 alternâncias/hora) 
 471 componentes 
 40 rubis 
 
Indicações Horas, minutos, repetição de minutos, turbilhão, pequeno 

ponteiro dos segundos na caixa do turbilhão, indicador da 
reserva de marcha (no verso do relógio) 

 
Caixa Platino 750 
 44 mm de diâmetro, 12.2 mm de espessura 
 Fundo transparente com cristal de safira 
                                                                     
 
Mostrador Ouro 18K, “guilloché” feito à mão, de cor opalina prateada 
 Índices em Platino 750 
  
  
Correia Pele de Alligator Mississippiensis azul/preto com forro 

interno de pele de aligátor, cosido à mão, grandes escamas 
quadradas 

 
Fecho Fecho de báscula em Platino 750 
  Forma de meia cruz de Malta polida 
 
Estojo Modelo “Prestige”, entregue com amplificador «A Música do 

tempo» que permite aumentar o som e a harmonia das 
notas 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
 Traditionnnelle Repetição de Minutos Turbilhão  
  
Referência 6500T/000R-B324 
 Certificado com o Punção de Genebra 

Só disponíveis nas Boutiques Vacheron Constantin 

   
Calibre 2755 TMR 
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico manual   
 33.9 mm (14’’’¾) de diâmetro, 6.1 mm de espessura 
 Cerca de 58 horas de reserva de marcha 
 2.5 Hz (18’000 alternâncias/hora) 
 471 componentes 
 40 rubis 
 
Indicações Horas, minutos, repetição de minutos, turbilhão, pequeno 

ponteiro dos segundos na caixa do turbilhão, indicador da 
reserva de marcha (no verso do relógio) 

 
Caixa ouro rosa 18K 5N 
 44 mm de diâmetro, 12.2 mm de espessura 
 Fundo transparente com cristal de safira 
                                                                     
 
Mostrador Ouro 18K, “guilloché” feito à mão, de cor opalina prateada 
 Índices em ouro rosa 18K 5N 
  
  
Correia Pele de Alligator Mississippiensis azul/preto com forro 

interno de pele de aligátor, cosido à mão, grandes escamas 
quadradas 

 
Fecho Fecho de báscula em ouro rosa 18K 5N 
  Forma de meia cruz de Malta polida 
 
Estojo Modelo “Prestige”, entregue com amplificador «A Música do 

tempo» que permite aumentar o som e a harmonia das 
notas 

 
 


