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Perfil elegante e fino
Diâmetro de 36 mm para homem e senhora
Ouro rosa e bracelete colorida
Massa oscilante de ouro de 22K adornada com a cruz de Malta

A chegada da Primavera é claramente visível no novo Patrimony modelo pequeno. Com
um diâmetro de 36 mm, adapta-se perfeitamente tanto a pulsos masculinos como
femininos. Esta nova interpretação do modelo joga com a cor, ao combinar a caixa do
mostrador em ouro rosa, com uma bracelete em pele de alligator violeta brilhante. Para
aqueles que preferem uma elegância mais discreta, há a versão em alligator castanhoescuro.
Este novo modelo, certificado com a prestigiada Punção de Genebra apresenta um design de
linhas equilibradas e apuradas, sobre um mostrador em prata opalina, ligeiramente
abaulado. Os esbeltos e delicados ponteiros seguem a dança do tempo, movendo-se sobre
um mostrador com os indicadores em ouro rosa e pérola. O fundo, em cristal de safira
transparente, permite admirar o intrincado mecanismo do tempo, e todos os acabamentos
de Alta Relojoaria.
O movimento mecânico de corda automática calibre 2450 Q6, completamente desenvolvido
e manufaturado pela Vacheron Constantin, controla as funções centrais de horas, minutos e
segundos, assim como a visualização da data, garantindo uma reserva de energia de 40
horas. Conta também com um dispositivo de controlo dos segundos, o que garante a
precisão do seu ajuste horário. A massa oscilante de ouro de 22K adornada com o símbolo
da cruz de Malta confere o acabamento perfeito a este atrativo e novo modelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony modelo pequeno
Referências

4100U/000R-B180: bracelete em pele castanha
4100U/001R-B180: bracelete em pele violeta brilhante
Certificado com a Punção de Genebra

Calibre

2450 Q6
Desenvolvido e Manufaturado por Vacheron Constantin
Mecânico, automático
26.2 mm (11’’’¼) diâmetro, 3.6 mm espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28,800 vibrações/hora)
196 componentes
27 rubis

Indicadores

Horas, minutos
Ponteiro de segundos central
Data

Caixa

18K 5N ouro rosa
36 mm diâmetro, 8.1 mm espessura
Fundo em cristal de safira transparente
Hermético, testado com uma pressão de 3 bar (aprox. 30
metros)

Mostrador

Prateado opalino
Abaulado com mostrador de minutos com exterior
perlado
Indicadores com aplicações em ouro rosa de 18K 5N

Bracelete

Castanha escura em pele de alligator Mississippiensis,
interior em pele.
Violeta brilhante em pele de alligator Mississippiensis,
interior em pele.

Fecho

Em ouro rosa de 18K 5N
Meia cruz de Malta polida

