Patrimony Collection Excellence Platine
Um grande clássico da alta relojoaria dedicado aos colecionadores
e manufaturado para a eternidade

Um grande clássico

A coleção Patrimony, que surge dos anos cinquenta, oferece uma reinterpretação pura e
contemporânea de um clássico do património histórico da Vacheron Constantin. A impressão
deliberadamente minimalista oculta a preocupação pelo detalhe, cuja pretensão se centra em
alcançar linhas perfeitas e equilibradas. No mostrador, os indicadores das horas s e os ponteiros
seguem a linha suave da caixa, complementados por um pequeno mostrador de segundos e
indicador de minutos em tom pérola. Um relógio que se adapta como uma segunda pele, para um
toque supremo de elegância.

Um modelo de coleccionista único

Através do conceito Collection Excellence Platine, a Vacheron Constantin tem vindo a oferecer aos
colecionadores a máxima expressão da Alta relojoaria desde 2006, relógios excepcionais em platina
950, executados em séries limitadas, que vão desde os modelos mais simples aos mais complicados.
Além da caixa em platina, os seus denominadores comuns são um mostrador de platina com
acabamento arenado, uma assinatura secreta “Pt950” entre as 4h e as 5h, ponteiros em ouro branco
de 18k, indicadores de horas e minutos perlados, bracelete de pele de crocodilo azul escura cozida à
mão com fio de seda e platina, e fivela em platina em formato de cruz de Malta, polida. Uma
majestosa interpretação da estética dos modelos Patrimony.

Uma conquista notável

Fabricado numa série limitada de 150 unidades, numeradas, o Patrimony Collection Excellence
Platine é um sonho de relojoaria. A sua generosa caixa de 42 mm de diâmetro alberga o calibre de
Manufactura 4400 AS, visível através do fundo de cristal de safira e adornado com o motivo Côtes de
Genève. As suas dimensões estão perfeitamente adaptadas às da caixa. O Mecanismo é certificado
com a prestigiada Punção de Genebra.

Pelo infinito e mais além

A Platina 950 é um luxo absoluto. A sua profundidade e a sua cor cinza distintiva criam um efeito
luminoso fascinante que durará pela eternidade. Este nobre e exclusivo metal não requere verniz
nem nunca se oxida com o tempo.

DADOS TÉCNICOS
Patrimony Collection Excellence Platine
Referência

1110U/000P-B306
Certificado com a prestigiada Punção de Genebra

Calibre

4400 AS
Desenvolvido e manufacturado por Vacheron Constantin
Mecânico, manual.
28,6 Mm (12’’’½) diâmetro, 2,8 mm espessura
Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
4Hz (28,800 vibrações/hora)
127 Componentes
21 Rubis

Ponteiros

Horas, minutos
Pequeno indicador de segundos às 6 horas

Caixa

Platina 950
42 Mm diâmetro, 7,65 mm espessura
Fundo em cristal de safira
Hermético a uma pressão de 3 bar (aprox. 30 metros)

Mostrador

Platina 950
Acabamento areado
Inscrição “Pt950” entre as 4 e as 5 horas
Exterior convexo com indicadores de minutos “perlados”
Ponteiros em ouro branco de 18k, aplicados

Bracelete

Azul -escura de aligator Mississippiensis cosido à mão com fio
de seda e platina 950.

Fecho

Fivela em Platina 950
Formato de meia cruz de Malta polido

Edição limitada de 150 unidades, numeradas
“N°X/150” gravado na parte anterior.

