
  
 
 

Quai de l’Ile 
 
 

• Caixa em aço inoxidável 
• Mostrador e bracelete azul 
• Manufatura automática Calibre 5100 
 
 
O mais recente elemento da coleção Quai de l’Ile, uma expressão contemporânea da tradição 
relojoeira, é um modelo em aço inoxidável onde o azul faz uma entrada notável no mostrador, 
pontuado por indicações luminescentes, bem como nas braceletes de couro e borracha. 
 
Quai de l’Ile, um lugar urbano repleto de história 
O nome desta coleção deriva da origem histórica de Vacheron Constantin. Situado no coração da 
cidade de Genebra, este cruzamento entre as margens esquerda e direita do rio Ródano – a casa dos 
famosos mestres relojoeiros do seculo XIX –transformou-se num movimentado centro urbano. 
 
Caixa estruturada em aço inoxidável 
Simultaneamente robusto, ligeiro e confortável, a caixa em aço inoxidável de 41 mm de diâmetro é 
reforçada com acabamentos ora polidos ora acetinados escovados. Combina 3 formas icónicas da 
herança estética de Vacheron Constantin: um bisel redondo, uma caixa em forma de almofada e 
laterais em forma de tonneau (baril). Este desenho de formas harmoniosamente combinadas é 
acentuado por um jogo de luzes e sombras nos acabamentos. Para garantir o máximo conforto, a dobra 
das alças reforça o dinamismo da caixa. 
 
Calibre da Manufatura 
O exterior de aço inoxidável alberga um movimento mecânico automático composto por 172 
componentes. O Calibre 5100, desenhado, desenvolvido e trabalhado por Vacheron Constantin, 
controla as horas, os minutos, os segundos centrais e a data. Batendo a um rácio de 28,800 vibrações 
por hora e desenhado para um estilo de vida ativo, este movimento apresenta uma excelente 
resistência aos impactos, bem como uma reserva de energia de mais de 60 horas, graças a um cano 
duplo. Visível através do fundo de cristal de safira, Quai de l’Ile distingue-se pela sua decoração 
moderna com cinco filamentos decorativos. As operações de acabamento – corte, polimento, 
granulação circular, Côtes de Genève – são realizadas respeitando as autenticas tradições relojoeiras 
de Genebra. 
 
Mostrador multinível 
O mostrador azul apresenta uma construção multinível com um acabamento opalino. Composto por 
três partes distintas, o mostrador, com inovadores efeitos de profundidade, garante uma notável 
legibilidade graças aos ponteiros e algarismos arábicos feitos inteiramente a partir de material 
luminescente branco. Outra característica distintiva é a substituição da data tradicional por uma 
indicação de data a dois níveis. Um disco de safira no centro do mostrador exibe os dias do mês. O 
disco de data do Calibre 5100 aparece sob este mostrador transparente e apresenta um indicador que 
aponta para a data correta. 
 
O novo modelo Quai de l’Ile em aço inoxidável, estanque até 30 metros de profundidade, está 
disponível com uma bracelete em couro de crocodilo azul e com uma bracelete de borracha, ambas 
com fecho de báscula em aço inoxidável. 
 



  
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
  Quai de l’Ile 
 
Referência  4500S/000A-B364 – Mostrador azul 
  Certificado com  Punção de Genebra 
 
Calibre  5100/1 
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin  
  Mecânico, automático 
  30.6 mm (13’’’ ¼) de diâmetro, 4.7 mm espessura 
  Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha  
  4 Hz (28,800 vibrações/hora)  
  172 componentes  
  37 rubis 
 
Indicacões Horas e minutos 
 Segundos central 
 Data 
  
Caixa   Aço inoxidável 
  41 mm de diâmetro, 11.75 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira  

Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares 
(aproximadamente 30 metros) 
 

Mostrador  Opalina azul 
 Disco de safira com indicação de data 
 Números arábicos e índices decorados com um material 

luminescente branco 
 Ponteiros de horas e minutos em ouro de 18 quilates e data com 

um material luminescente branco 
   

Braclete  Pele de crocodilo Mississippiensis azul com revestimento 
interior azul, cosido à mão. 

  Disponível com uma segunda bracelete de borracha azul. 
   
 
Fecho  Fecho de báscula em aço inoxidável 

  Formato de Meia Cruz de Malta  
 
 

 


