Novidades prévias ao SIHH 2018
Traditionnelle Calendário Completo Collection Excellence Platine
•

Fase lunar de precisão

•

Caixa, mostrador e fecho de báscula de platina 950

•

Edição limitada de 100 peças numeradas individualmente

A Collection Excellence Platine da Vacheron Constantin é o cenário perfeito para exibir
uma das inextinguíveis estrelas da relojoaria mecânica: o calendário completo. Equipado
com um calibre de manufatura, este novo relógio Traditionnelle, de elegância clássica, é
uma peça elaborada com platina. Este metal nobre está presente, inclusivamente, nos
pespontos da correia. Uma edição limitada de 100 relógios, cada um com o seu respetivo
número de série.
Desde 2006, através da sua Collection Excellence Platine, a Vacheron Constantin vem
oferecendo aos colecionadores relógios excecionais, numa gama que abrange desde a
máxima simplicidade até à mais complexa das complicações, sempre em edições limitadas. A
personalidade estética desta prestigiada gama resulta da platina 950, com a qual se elaborou
a caixa, o mostrador esmerilado, onde se distingue, quase impercetivelmente, a inscrição
"Pt950", entre o marcador das 4 e o das 5, o fecho de báscula e, inclusivamente, os
pespontos da correia de pele de aligátor azul escura. Nesta novidade, prévia ao Salão SIHH
2018, a útil e ao mesmo tempo refinada complicação horológica do calendário completo
assume a elegância sóbria, serena e discreta da gama Traditionnelle, acentuada pelo metal
precioso.

Pureza e legibilidade
Este novo relógio Traditionnelle de calendário completo incorpora todos os traços da sua
ilustre linhagem. Nesta peça, a magnífica tradição relojoeira genebrina encontra uma
expressão contemporânea, transmitida através de um leque de complicações horológicas
que se materializam num desenho clássico. Com carrure e asas perfiladas "Etagé", fundo
canelado, minuteria ao estilo caminhos-de-ferro, ponteiro de horas e minutos do tipo
Dauphine, bem como índices horários do tipo "bâtons de Genève": os códigos estéticos da
Collection Traditionnelle estão claramente presentes, complementados pela auréola de
exclusividade transmitida pelo distintivo Excellence Platine. Ressaltado pelos ponteiros de
ouro bifacetados e pelos índices horários, o impoluto mostrador combina com perfeição os
números arábicos azuis com os que compõem as indicações de data e outras funções de
calendário. Os discos de platino da fase lunar dão o toque distintivo final à natureza
exclusiva deste modelo. O equilíbrio visual e a legibilidade do mostrador acentuam-se com a
inusual disposição das janelas para o dia e o mês, colocadas à volta do perímetro do
mostrador. A data é indicada por um ponteiro central azul.
Singularidade e precisão
Com uma estanqueidade até 30 metros de profundidade, o mostrador de 41 mm de
diâmetro do Traditionnelle Calendário Completo Collection Excellence Platine aloja os 308
componentes do Calibre 2460 QCL, um movimento mecânico de carga automática
integralmente desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin. Equipado com uma
massa oscilante de 22 quilates, lateja a uma frequência de 4 Hz e garante uma reserva de
marcha de 40 horas para as horas, minutos e segundos centrais, calendário completo (dia,
data e mês), fase lunar de precisão e idade da lua. A indicação da fase lunar, de
extraordinária precisão, requer um único ajuste a cada 122 anos (em vez de a cada três anos,
como no caso da fase lunar convencional). Por último, este excecional relógio, produzido
numa série limitada de 100 exemplares, dispõe de uma correia de pele azul de Alligator
Mississippiensis, cosida à mão com linha de seda e platina 950, ajustando-se ao pulso com
um fecho de báscula polido de platina 950 em forma de meia cruz de Malta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle calendário completo
Collection Excellence Platine
Referência

4010T/000P-B345
Relógio distinguido com o Punção de Genebra

Calibre

2460 QCL
Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
29 mm (11’’’¼) de diâmetro
5,4 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
308 peças
27 rubis

Indicações

Horas, minutos
Segundos centrais
Calendário completo (dia da semana, dia do mês, mês)
Fase lunar de precisão
Idade da lua

Caixa

Platina 950
41 mm de diâmetro, 10,72 mm de espessura
Fundo de cristal de safira transparente
Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares
(aproximadamente 30 m de profundidade)

Mostrador

Platina 950
Esmerilado
Distintivo "Pt950" entre os índices das 4 e das 5
Marcadores horários aplicados em ouro branco de 18
quilates
Disco de fase lunar de platina

Correia

Pele de Alligator Mississippiensis azul escura, com forro
interior de pele de jacaré, cosido à mão com linha de seda
e platina 950, acabamento artesanal, grandes escamas
quadradas

Fivela

Fecho de báscula de platina 950
Forma de meia Cruz de Malta polida

Série limitada de 100 relógios, tendo cada um o seu respetivo número de série
“N.º X/100" gravado no fundo.

