Malte Tourbillon e Malte modelo pequeno
Malte Tourbillon
• Movimento mecânico manual
• Caixa tourbillon com um nível de acabamento excecional em formato de Cruz de Malta
• Mostrador em cor de ardósia
Malte modelo pequeno:
• Movimento mecânico manual
• Mostrador em madre pérola branca.
• Bracelete em pele de crocodilo Missisipiensis de cor fúchsia.

Numa fascinante combinação de estética e de personalidade, a coleção Malte de Vacheron
Constantin interpreta o seu icónico formato de tonneau (barril) através de uma gama de
variações contemporâneas. Dois modelos novos - um imponente tourbillon com um
mostrador em cor de ardósia e um relógio de senhora que combina a pureza da madrepérola
com uma correia em fúchsia forte - afirmam-se com uma presença majestosa e distinta numa
curvilínea caixa em ouro rosa.
O formato carismático do tonneau tem-se afirmado na herança criativa da Vacheron Constantin
desde 1912. Nessa época, a Manufatura desempenhou um papel pioneiro ao adotar este arrojado
formato, facto que representou uma clara rotura com aquele que era o tradicional dos relógios de
bolso. Adaptando-se na perfeição ao pulso, este formato distinto e curvilíneo está presente em
toda na coleção Malte que é constituída por sofisticados modelos para homem e para senhora. A
estética do Malte, reinventada em 2012 e distinguida pelas suas linhas contemporâneas, que se
conjugam de forma harmoniosa com mostradores de linhas puras, continua a afirmar-se com a
sua personalidade única: clássica e original.

Malte Tourbillon, 18K 5N ouro rosa, mostrador em cor ardósia
Único modelo tourbillon com formato tonneau certificado com a Punção de Genebra, este epíteto
da alta Relojoaria apresenta-se com uma caixa curvilínea de 38 x 48.2 milímetros em ouro rosa
18K 5N, hermeticamente estanque até 30 metros. A sua imagem elegante é reforçada pelo
mostrador areado cor de ardósia, finamente polido, onze índices de hora em forma de bastão e
um número romano em ouro rosa. Na marca das seis horas, destaca-se a caixa tourbillon
ornamentada com a Cruz de Malta, atestando o seu caráter e o excecional nível de acabamento
presente em cada um dos componentes do movimento.
A posição ligeiramente descentrada das horas e minutos, assim como a baixa frequência do
movimento – 18.000 vibrações por hora – permitem observar o Tourbillon e a agulha dos segundos.
169 Componentes compõem o calibre 2795 com formato tonneau, um movimento mecânico
manual desenvolvido e fabricado na íntegra pela Vacheron Constantin, e dotado com uma reserva
de marcha de 45 horas.

Modelo Malte pequeno, 18K 5N ouro rosa, mostrador em madrepérola
Feminilidade e requinte são os principais elementos que caracterizam o novo e modelo Malte
pequeno, que combina a pureza da madrepérola branca, com uma correia numa vibrante cor
fúchsia. Este movimento manual certificado com a Punção de Genebra exibe um estilo depurado,
numa caixa tonneau de ouro rosa de 18K 5N e linhas suavemente equilibradas.
O mostrador de madrepérola, levemente arredondado, é animado por delicadas agulhas que se
sobrepõem aos dez índices de horas, em ouro rosa. Dois números romanos, às 6 e às 12 horas,
símbolo desta coleção imprimem uma estética simultaneamente clássica e contemporânea. O
calibre manual 1400AS, inteiramente desenhado e fabricado pela Vacheron Constantin, pode
admirar-se graças a um cristal de safira, colocado na parte traseira do mostrador; a caixa; com
uma curvatura de 28.4 x 38.7 milímetros é hermeticamente estanque até 30 metros. Este
movimento de 98 peças é dotado de uma reserva de marcha de 40 horas, e marca as horas,
minutos e segundos às 6. Opção perfeita, até para os pulsos mais delicados, as linhas deste
modelo são maravilhosamente realçadas pelo brilho da sua bracelete fúchsia em pele de crocodilo
Missisipiensis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Malte Tourbillon
Referência
Calibre

30130/000R-B289

Certificado com o Punção de Genebra
2795

Desenvolvido e manufaturado por Vacheron
Constantin
Mecânico manual
27.4 x 29.3 mm (12’’’¼ x 12’’’¾), 6.1 mm de espessura
Aproximadamente 45 horas de reserva de marcha.
2.5 Hz (18,000 vibrações/hora)
169 componentes
27 rubis

Indicações

Horas, minutos
Indicador de segundos pequeno às 6 horas, na caixa do
tourbillon
Tourbillon

Caixa

Ouro rosa 18K 5N
38 x 48.2 mm, 12.7 mm espessura
Fundo transparente, de cristal de safira
Hermético a 3 bar (aprox.30 metros)

Mostrador

Cor ardósia.
Minutaria pintada.
11 Indicadores aplicados e um número romano aplicado às
12 horas em ouro rosa de 18K 5N
Preta em pele de aligátor Mississippiensis, cosida à mão e
com pele de aligátor na parte interior da bracelete.

Correia
Fecho

Fecho de báscula em ouro rosa de 18K 5N
Meia Cruz de Malta polida

Acessórios

Entregue com uma lupa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Malte modelo pequeno
Referência

81015/000R-B282
Certificado com o Punção de Genebra

Calibre

1400 AS

Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin

Mecânico manual
20.65 mm (9’’’) diâmetro, 2.6 mm espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28,800 vibrações/horas)
98 componentes
20 rubis
Indicações

Horas, minutos
Indicador de segundos às 6horas

Caixa

ouro rosa de 18K 5N
28.4 x 38.7 mm, 7.72 mm espessura
Fundo transparente, de cristal de safira
Hermético a 3 bar (aprox.30 metros).

Mostrador

Branco em madrepérola
10 indicadores de hora e 2 números romanos aplicados em
ouro rosa 18K 5N

Bracelete

Fúschia de aligátor Mississippiensis

Fecho

Ouro rosa 18K 5N
Meia Cruz de Malta polida

