
 
 

Historiques American 1921 – 36.5 mm 

 

• Novo modelo com diâmetro de 2,5 mm que fará as delícias dos pulsos mais finos. 
• Caixa em ouro de 18K 5N 
• Emblemática visualização com alinhamento diagonal e coroa descentrada. 
• Calibre mecânico de corda manual 
 
O relógio dos Dandy’s e dos cosmopolitas. O Historique American 1921 simboliza a 
audácia de uma época e a sofisticação técnica de mais uma criação Vacheron 
Constantin. Reinterpretado num diâmetro de 36,5 mm, este modelo icónico dos anos 
20 tem características de uma elegância ainda mais atrativa. Com uma caixa 
almofadada em ouro rosa de 18K 5N, visualização diagonal, coroa descentrada entre 
a uma e as duas: o modelo Historiques American 1921 continua a exibir as suas 
credenciais vintage, mantendo-se fiel aos seus códigos estéticos originais. Clássico e 
ao mesmo tempo extravagante. 
 
Durante quase 20 anos, a coleção Historiques deu vida nova aos ícones do património 
técnico e estético da Vacheron Constantin. Esta gama de relógios lendários, revisitados 
com um toque contemporâneo, é produzida em quantidades limitadas, um convite 
discreto aos colecionadores de peças raras e conhecedores de relógios de época. De 
entre estes dois arquétipos criativos surgiu uma criação original muito apreciada pelo 
mercado americano, durante os loucos anos 20: o modelo American 1921. Este relógio 
almofadado destaca-se por mostrar de forma diagonal as horas e ainda pela sua coroa 
descentrada. Um modelo fabuloso agora e pela primeira vez com dimensões mais 
pequenas, de 36,5 mm. 
 
  



 
 
Audácia e conveniência 
 
Ver as horas enquanto mantem as mãos ao volante, ou durante uma conversa, sem ter 
de girar o pulso. Esta foi a inspiração histórica extremamente prática deste relógio de 
leitura diagonal, criada pela Vacheron Constantin nos anos vinte, para um cliente 
americano com uma paixão por carros. Esta forma de leitura das horas, altamente 
distintiva, foi conseguida através da rotação de 45 graus no sentido inverso ao 
movimento das agulhas do relógio, e traduziu-se na deslocação natural da zona da 
coroa entre a uma e as duas horas, com o pequeno mostrador de segundos entre as 
quatro e as cinco horas. A audácia criativa desta composição combina com a elegância 
da esfera prateada, finamente areada, os indicadores de horas em árabe e os de 
minutos pintados a preto, as finas agulhas em ouro 18K oxidados também na mesma 
cor e ainda um indicador de segundos em formato de bastão.  
Um pulso elegante e excêntrico. 
 
Criatividade e exigência 
 
Fiel ao original, o Relógio Historique American 1921 – 36.5 mm apresenta igualmente 
uma caixa almofadada em ouro rosa de 18K 5N, equipada com uma cobertura em 
cristal de safira ligeiramente abaulado. Este modelo alberga o calibre manual Vacheron 
Constantin 4400AS com indicador de horas, minutos e segundos, com uma prática 
reserva de marcha de 5 horas. O fundo transparente da caixa revela os acabamentos 
manuais, imagem de marca da Alta Relojoaria. A bracelete em pele de aligator 
castanho-escura, cosida à mão com grandes escamas quadradas, tem uma fivela em 
forma de meia cruz de Malta, emblema histórico da Casa. Este relógio é entregue com 
uma segunda bracelete em pele de aligator vermelha brilhante, para um estilo mais 
feminino. 
 
 

  



 
 

DADOS TÉCNICOS 

 Historiques American 1921 – 36.5 mm 

Referência  1100S / 000R-B430 
 Relógio certificado com a Punção de Genebra  
 
Calibre  4400 AS 
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, manual 
 28,6 Mm (12 ½ '' ') de diâmetro 
 2,8 Mm de espessura 
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 vibrações / hora) 
 127 Componentes 
 21 Rubis 
 
Indicadores Horas, minutos 
 Indicador de segundos pequeno 
 
Caixa Ouro rosa 18K 5N 

 36,5 Mm de diâmetro, 7,25 mm de espessura 
 Fundo transparente em cristal de safira 

 Hermético a uma pressão de 3 bar (30 metros) 
 
Esfera Acabamento areado 

 Números árabes e indicadores de minutos pintados a 
preto. Cruz de Malta polida aplicada, em ouro rosa 
18K 5N 

 
Bracelete  Em pele de aligátor Mississippiensis castanha 
 Cosida à mão, em escamas grandes quadradas. 

É entregue com uma segunda bracelete em pele 
brilhante de aligátor Mississippiensis  

 
Fecho Fivela em ouro rosa 18k 5N em forma de Meia  

Cruz de Malta polida. 
 


