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Selo distintivo: uma elegância informal atualizada, dedicada aos viajantes do século XXI 
  
Certificação com o Punção de Genebra 
 
Novos calibres Vacheron Constantin com indicações simples e complexas e uma massa 
oscilante inspirada na rosa dos ventos, símbolo das viagens 
 
Braceletes intercambiáveis que oferecem uma comodidade excecional, indo ao encontro das 

expectativas dos clientes 
  

 
 
 
Vacheron Constantin reinventa uma das suas coleções mais emblemáticas: Overseas. Esta 
nova geração de relógios automáticos inspirados nas viagens materializa-se em cinco 
novos modelos (12 referências), equipados com movimentos da Manufatura (incluindo três 
calibres novos), que irradiam uma elegância informal repleta de praticidade. Todos os 
modelos, tanto os de aço como os de ouro, dos mais simples aos mais complexos, 
certificados com o Punção de Genebra, à semelhança das braceletes intercambiáveis que 
garantem a comodidade em qualquer recanto do mundo. A coleção não é apenas composta 
por relógios simples (hora, minutos, segundos, com ou sem data), mas também por 
cronógrafos e relógios ultra planos.  
 
 
 
Um pouco de história 
 
A partir do final do século XIX, foi lançada uma série de relógios realmente muito avançados em 
matéria de antimagnetismo e estanqueidade, que Casa o início dos relógios desportivos da 
Maison. Em 1885, fabricou-se um modelo equipado com peças de paládio, ouro e bronze, 
tornando-o assim resistente às perturbações magnéticas. Em 1898, Vacheron Constantin 
apresentou um relógio de bolso estanque, apto para condições extremas. Nas características 
formais da sua resistente caixa, adivinhava-se o desenho dos relógios desportivos 
contemporâneos. Nos anos 30, surgiram os relógios com formas, que se distinguiam pelo seu 
bisel e o seu fundo aparafusados, assim como pelo seu vidro de safira inquebrável. A forma 
poligonal da caixa de dez lados, que rematava num disco, realçava as características técnicas e 
o estilo desportivo daqueles relógios. Passadas várias décadas, nos anos 70, lançaram-se vários 
modelos emblemáticos que eram uma reinterpretação daquela tendência, como por exemplo o 
célebre «222», apresentado em 1977, por ocasião do 222.º aniversário da Vacheron Constantin. 
Este relógio desportivo era composto por um bisel e um fundo aparafusados, que garantiam a 
sua estanqueidade a 120 metros de profundidade. Este modelo, idóneo para um estilo de vida 
ativo, inspirou a criação dos primeiros Overseas, que surgiram em 1996, incutidos de um 
espírito viajante e aberto ao mundo. Com um caráter técnico marcante, esta coleção converteu-
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se rapidamente numa referência da Maison. O seu desenho dinâmico, o seu característico bisel e 
o resistente fundo da caixa, decorado com uma representação do famoso navio de três mastros 
Amerigo Vespucci, são um claro convite a navegar pelos sete mares. Com o passar dos anos, 
Vacheron Constantin foi definindo os sinais de identidade da coleção, como a bracelete de metal 
apresentada em 2004, decorada com um motivo que evoca o emblema da Casa: a cruz de Malta. 
Em 2016, os novos Overseas, distinguidos com o Punção de Genebra, irrompem no século XXI. 
 
 
 
Desenho distintivo 
 
 
O desenho ergonómico e fluido, os discretos efeitos de luz e o acabamento delicado dotam os 
modelos Overseas de uma estética intemporal e contemporânea. As curvas da caixa garantem a 
sua perfeita integração com a bracelete, uma característica plena de sofisticação técnica e de 
beleza estética. O bisel hexagonal e a coroa estriada evocam os códigos de desenho da Maison. 
A abertura redonda, polida e acetinada funde-se num mostrador refinado, coroado por um vidro 
de safira com tratamento antirreflexo em ambos os lados. Revestidos por um translúcido lacado 
azul, prateado, bege rosado ou cinzento – consoante o modelo - que intensifica o efeito de 
profundidade, os mostradores alternam com acabamentos acaracolados, aveludados e em 
forma de leque. O índice de horas e os ponteiros de ouro, facetados e com tratamento 
luminescente, combinam com a moldura de ouro que rodeia o bisel interior, e os números 
arábicos asseguram uma ótima legibilidade. Através do fundo do vidro de safira aparafusado vê-
se uma massa oscilante de ouro de 22 quilates, adornada com uma rosa dos ventos, o símbolo 
universal que indica aos viajantes os pontos cardeais, e com acabamentos delicadamente 
polidos. 
 
 
 
Comodidade e facilidade de utilização: calibres automáticos, estanqueidade, braceletes 
intercambiáveis 
 
 
Em harmonia com o espírito das viagens, os modelos Overseas são práticos, e a sua comodidade 
e facilidade de utilização estão garantidas. Os movimentos mecânicos automáticos com os quais 
estão equipados asseguram igualmente uma generosa reserva de marcha. Como incluem um 
suave canto de ferro que os protege das perturbações magnéticas, a precisão e a durabilidade 
destes calibres são extraordinárias. Por outro lado, a caixa, com o fundo transparente e 
geralmente aparafusado, garante a estanqueidade dos modelos ultra planos a 50 metros de 
profundidade e a dos restantes modelos a 150 metros de profundidade. 
 
A modularidade é a característica principal dos novos Overseas: existem três tipos de braceletes 
de aço inoxidável e de metais preciosos, fáceis de trocar e de ajustar, para uma maior 
comodidade, assim como correias de couro e de borracha. Um engenhoso sistema de 
substituição permite ajustar as braceletes e as correias, assim como o fecho de báscula e a 
fivela, sem necessidade de ferramentas e garantindo a mesma resistência que a das braceletes 
e correias fixas.  
 
As braceletes e as correias dos modelos Overseas apresentam acabamentos excepcionais: as 
braceletes de metal são arredondadas e engalanadas com um acabamento acetinado e um 
desenho de ângulos internos polidos que evoca o motivo da meia cruz de Malta; de igual modo, a 
correia de borracha está decorada com um motivo inspirado no célebre emblema de Vacheron 
Constantin; enquanto a correia de pele de aligátor tem a ponta plana e está forrada com nubuk 



 
 
 

aveludado que se destaca pelo seu efeito microperfurado, combinando comodidade e estilo 
desportivo. 
 
 
 
 
 
O Punção de Genebra: um compromisso firme existente há 130 anos 
 
 
A nova coleção Overseas cumpre os rigorosos critérios ditados pelo Punção de Genebra, o 
prestigiado selo de qualidade e excelência, instituído em 1886. Trata-se muito mais do que um 
mero certificado de origem, sendo outorgado por um organismo oficial, neutro e independente. 
O Punção de Genebra permite distinguir os relógios que foram fabricados e montados em 
Genebra em conformidade com os critérios extremamente restritos, aplicáveis os componentes 
do movimento e à marcha do relógio.   
 
Para além de representar uma garantia de origem, durabilidade, precisão e savoir-faire, o Punção 
de Genebra estabelece rigorosas normas de qualidade, com vista a obter os melhores resultados 
possíveis relativamente à fiabilidade e estética, assegurando o respeito pelo artesanato 
tradicional, assim como o legado destas habilidades. Vacheron Constantin tem sido o seu 
representante mais fiel desde 1901. 
 
 
 
Modelos Overseas 
 
 
Overseas Cronógrafo: calibre 5200 
 
O Overseas Cronógrafo, distinguido com o Punção de Genebra, encontra-se equipado com o 
calibre 5200, o novo movimento automático de cronógrafo desenvolvido e manufacturado por 
Vacheron Constantin. Este calibre de 263 peças, fruto de cinco anos de trabalho, está equipado 
com uma roda de colunas que regula as funções de colocação em marcha, paragem e colocação 
a zero do cronógrafo, e com uma patilha vertical que evita os tremores do ponteiro quando se 
aciona o cronógrafo. Uma das características distintivas dos novos cronógrafos Vacheron 
Constantin é o pormenor que adorna a roda de colunas: um parafuso em forma de cruz de Malta, 
o emblema da Manufatura. O movimento dispõe de um barrilete duplo que intensifica o seu par e 
a sua fiabilidade, garantindo ainda 50 horas de reserva de marcha. Protegido dos campos 
magnéticos por um suave canto de ferro, aciona os ponteiros das horas, dos minutos, dos 
segundos, do cronógrafo e a indicação da data. Todas estas funções ficam visíveis num 
mostrador prateado ou azulado, decorado com acabamentos acaracolados, aveludados e em 
forma de leque. O índice de horas e os ponteiros de ouro facetados estão banhados num 
material luminescente que garante uma ótima legibilidade.  
O Overseas Cronógrafo está dotado de uma caixa de aço inoxidável ou de ouro rosa de 18 
quilates com um diâmetro de 42,5 milímetros. Os botões, a coroa e o fundo aparafusados 
garantem a estanqueidade do modelo a 150 metros de profundidade e a transparência da parte 
posterior do relógio permite contemplar a massa oscilante de ouro de 22 quilates, adornada com 
uma rosa dos ventos. Os novos modelos de aço inoxidável sáo entregues com uma bracelete e 
duas correias intercambiáveis: uma bracelete de aço com um sistema de fácil ajuste, uma 
correia de borracha e outra de pele. As correias contam ainda com um fecho de báscula em aço 
inoxidável que pode ser igualmente substituído. O modelo de ouro rosa sáo entregue com duas 



 
 
 

correias: uma de pele e outra de borracha, ambas com um fecho de báscula intercambiável de 
ouro rosa.  
 
 
Overseas: calibre 5100  
 
Horas, minutos, segundos e data são as indicações básicas que este modelo Overseas apresenta 
com um ar de distinção. O novo calibre 5100 de 172 peças, que se alojam numa caixa de aço 
inoxidável ou de ouro rosa de 18 quilates, de 41 milímetros de diâmetro, foi desenvolvido e 
manufacturado integralmente por Vacheron Constantin. A sua frequência de batimento é de 
28.800 alternâncias por hora, e os seus barriletes duplos dotam-no de uma folgada reserva de 
carga superior a 60 horas, para além de garantir a constância da força que recebe do órgão 
regulador. A transparência do fundo aparafusado permite contemplar a preciosa massa oscilante 
de ouro de 22 quilates, adornada com uma rosa dos ventos. Este relógio, distinguido com o 
Punção de Genebra, apresenta um mostrador prateado ou azulado com acabamento em forma 
de leque, percorrido pelo índice de horas e os ponteiros de ouro luminescentes. Para além de ser 
um modelo antimagnético (pelo suave canto de ferro do movimento) e estanque a 150 metros 
de profundidade, a bracelete e as correias intercambiáveis tornam-no ideal para qualquer 
ocasião. Sáo entregue com uma bracelete de aço inoxidável, equipada com um sistema de 
fixação fácil e duas correias: uma de borracha e outra de couro. As correias dispõem de um 
fecho de báscula em aço inoxidável, igualmente ajustável. O modelo de ouro rosa sáo entregue 
com uma correia de pele e outra de borracha e um fecho de báscula intercambiável de ouro 
rosa. 
 
 
Overseas Modelo Pequeno: calibre 5300 
 
O Overseas Modelo Pequeno está engastado com 84 diamantes corte redondo com mais de um 
quilate, no total, no seu bisel hexagonal. No interior da caixa, de 37 milímetros de diâmetro, em 
aço inoxidável ou ouro rosa de 18 quilates, palpita o novo calibre 5300, desenvolvido e 
manufacturado por Vacheron Constantin. Além de acionar o ponteiro das horas, o dos minutos e 
o pequeno dos segundos, na posição das 9 horas, este movimento automático de 128 peças 
assegura uma reserva de marcha de dois dias, aproximadamente. O Overseas Modelo Pequeno 
está disponível com um mostrador de cor bege ou azul. Dois ponteiros de ouro luminescentes 
percorrem o índice de horas caracterizando um mostrador perfeitamente visível. A parte 
posterior do relógio apresenta uma outra imagem deliciosa: uma massa oscilante de ouro de 22 
quilates, adornada com uma rosa dos ventos. O Overseas Modelo Pequeno, que teve a honra de 
ter sido distinguido com o Punção de Genebra, vem com bracelete e correias intercambiáveis. 
Os modelos de aço têm uma bracelete e duas correias intercambiáveis, assim como um fecho de 
báscula, igualmente intercambiável, enquanto que os modelos de ouro rosa sáo entregue com 
uma bracelete e duas correias ou apenas duas correias, que podem ajustar-se através de um 
fecho de báscula intercambiável ou de uma fivela. 
 
 
Overseas Ultra Plano Calendário Perpétuo: calibre 1120 QP 
 
O Overseas Ultra Plano Calendário Perpétuo apresenta uma complexidade técnica interligada 
com o ar sóbrio de distinção típico da coleção. No interior deste relógio, distinguido com o 
Punção de Genebra e disponível exclusivamente nas boutiques Vacheron Constantin, aloja-se o 
emblemático calibre 1120 QP de Vacheron Constantin, um movimento automático ultra plano, 
equipado com um calendário perpétuo com as fases lunares. Esta função requer uma autêntica 
proeza de miniaturização, não só para ter em conta as irregularidades do calendário e não ter 
que mudar a data até ao ano 2100, como também para que as suas 276 peças ocupem um 



 
 
 

espaço de apenas 4,05 milímetros de espessura. O mecanismo, que produz 19.800 alternâncias 
por hora e está dotado de uma reserva de carga de 40 horas, aproximadamente, aciona os 
ponteiros das horas, dos minutos, o calendário perpétuo - com indicação do dia da semana, da 
data, do mês e do ano bissexto -, e também as fases lunares. A caixa de ouro branco de 18 
quilates e com 41,5 milímetros de diâmetro, enquadra um mostrador cinzento, discretamente 
salpicado de pinceladas azuis e o fundo de vidro de safira permite contemplar uma massa 
oscilante de 22 quilates, adornada com uma rosa dos ventos e delicados acabamentos. Este 
novo modelo, cuja estética o torna agradável para qualquer ocasião, sáo entregue com uma 
bracelete de ouro branco intercambiável e fácil de ajustar, acompanhada de duas correias: uma 
de pele e outra de borracha, ambas com uma fivela de ouro branco. 
 
 
Overseas Ultra Plano: calibre 1120 
 
O relógio Overseas Ultra Plano irradia uma aparente sobriedade. Este notável modelo, que só 
está disponível nas boutiques Vacheron Constantin, cumpre os rigorosos requisitos do Punção 
de Genebra. Na sua fina caixa de ouro branco de 18 quilates e de 40 milímetros de diâmetro 
aloja-se o calibre 1120, um movimento automático ultra plano, desenvolvido e manufacturado 
por Vacheron Constantin, que consta de 144 peças, apesar da sua espessura de apenas 2,45 
milímetros. O Overseas Ultra Plano, dotado de uma reserva de marcha de 40 horas, aciona os 
ponteiros das horas e o dos minutos, que percorrem um elegante mostrador cinzento, 
caracterizado por um índice de horas e ponteiros de ouro, facetados e luminescentes. A parte 
posterior do relógio, que está protegida por um vidro de safira, permite contemplar a incessante 
dança da massa oscilante de ouro de 22 quilates, adornada com uma rosa dos ventos e 
acabamentos delicamente polidos. Este novo modelo sáo entregue com uma bracelete de ouro 
branco intercambiável e fácil de ajustar, acompanhada de duas correias: uma de pele e outra de 
borracha, ambas com uma fivela de ouro branco. 



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Overseas Cronógrafo  
 
Referências 5500V/110A-B075: mostrador prateado 
 5500V/110A-B148: mostrador azul 
 Relógios distinguidos com o Punção de Genebra 
 
Calibre 5200 
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates 
 30,6 mm de diâmetro, 6,6 mm de espessura 
 Aproximadamente 52 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 263 peças 
 54 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
 Pequeno ponteiro dos segundos na posição das 9 horas 
 Data 
 Cronógrafo de roda de colunas (contadores de 30 minutos e 

12 horas) 
   
Caixa Aço inoxidável 
 42,5 mm de diâmetro, 13,7 mm de espessura 
 Suave canto de ferro que garante a proteção contra a 

influência magnética 
 Coroa aparafusada e pulsadores com um quarto de volta 

aparafusados  
 Fundo transparente com vidro de safira 

 Estanqueidade testada a uma pressão de 15 bares 
(aproximadamente 150 metros de profundidade) 

 
Mostrador Lacado prateado/azul translúcido, base com acabamento 

acetinado em leque e rebordo com acabamento aveludado, 
contadores acaracolados  
Índices e agulhas das horas e minutos de ouro de 18 
quilates, banhados num material branco luminescente que 
os realça 

Bracelete/correias Bracelete de aço, elos polidos e acetinados em forma de 
meia cruz de Malta 

 Sáo entregue com uma segunda correia de pele de Alligator 
mississippiensis preta/azul, forrada de nubuk preto com 
efeito microperfurado, cosida à mão 

 Sáo entregue com uma terceira correia de borracha 
negra/azul. 

 
Fechos Bracelete de aço inoxidável com triplo de báscula de aço 

inoxidável com pulsadores e fácil sistema de ajuste Sáo 
entregue com uma segunda bracelete com triplo de báscula 
com pulsadores e um sistema intercambiável (pedido de 



 
 
 

patente em curso) compatível com as duas correias 
adicionais. 

  



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas Cronógrafo  
 
Referência 5500V/000R-B074 

 Relógio distinguido com o Punção de Genebra  
 
Calibre 5200  
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates 
 30,6 mm de diâmetro, 6,6 mm de espessura 
 Aproximadamente 52 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 263 peças 
 54 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
  Pequeno ponteiro dos segundos na posição das 9 horas 
 Data 
 Cronógrafo de roda de colunas (contadores de 30 minutos e 

12 horas) 
   
Caixa Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 42,5 mm de diâmetro, 13,7 mm de espessura 
 Suave canto de ferro que garante a proteção contra a 

influência magnética 
 Coroa aparafusada e pulsadores com um quarto de volta 

aparafusados  
 Fundo transparente com vidro de safira 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 15 bares 

(aproximadamente 150 metros de profundidade)  
 
Mostrador Lacado prateado translúcido, base com acabamento 

acetinado em leque e rebordo com acabamento aveludado, 
contadores acaracolados 
Índices e agulhas das horas e minutos de ouro de 18 
quilates, banhados num material branco luminescente que 
os realça 

Correias Correia de pele de Alligator mississippiensis castanha, 
forrada em nubuk preto com efeito microperfurado, cosida à 
mão 

 Sáo entregue com uma segunda correia castanha, de 
borracha castanha 

 
Fecho Triplo de báscula de ouro rosa 5N de 18 quilates com 

pulsadores e um sistema intercambiável (pedido de patente 
em curso) compatível com ambas as correias  

  



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas  
 
Referências 4500V/110A-B126: mostrador prateado 
 4500V/110A-B128: mostrador azul 
 Relógios distinguidos com o Punção de Genebra 
 
Calibre 5100 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates 
 30,6 mm de diâmetro, 4,7 mm de espessura 
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 172 peças 
 37 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
 Ponteiro dos segundos central 
 Data  
 
Caixa Aço inoxidável 
 41 mm de diâmetro, 11 mm de espessura 
 Suave canto de ferro que garante a proteção contra a 

influência magnética 
 Coroa aparafusada 
 Fundo transparente com vidro de safira 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 15 bares 

(aproximadamente 150 metros de profundidade) 
 
Mostrador Lacado prateado/azul translúcido, base com acabamento 

acetinado em leque e rebordo com acabamento aveludado 
Índices e agulhas das horas e minutos de ouro de 18 
quilates, banhados num material branco luminescente que 
os realça 

Bracelete/correias Bracelete de aço inoxidável, elos polidos e acetinados em 
forma de meia cruz de Malta 

 Sáo entregue com uma segunda correia de pele de Alligator 
mississippiensis negra/azul, forrada em nubuk preto com 
efeito microperfurado, cosida à mão 

 Sáo entregue com uma terceira correia de borracha 
preta/azul. 

 
Fechos Bracelete de aço inoxidável com triplo de báscula de aço 

inoxidável com pulsadores e um sistema de fácil ajuste 
 Sáo entregue com uma segunda bracelete com triplo de 

báscula com pulsadores e um sistema intercambiável 
(pedido de patente em curso) compatível com as duas 
correias adicionais. 

 
  



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas  
 
Referência  4500V/000R-B127 
  Relógio distinguido com o Punção de Genebra  
 
Calibre 5100 
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates 
 30,6 mm de diâmetro, 4,7 mm de espessura 
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 172 peças 
 37 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
 Ponteiro dos segundos central 
 Data  
  
Caixa Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 41 mm de diâmetro, 11 mm de espessura 
 Suave canto de ferro que garante a proteção contra a 

influência magnética 
 Coroa aparafusada 
 Fundo transparente com vidro de safira 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 15 bares 

(aproximadamente 150 metros de profundidade) 
 
Mostrador Lacado prateado translúcido, base com acabamento 

acetinado em leque e rebordo com acabamento aveludado 
Índices e agulhas das horas e minutos de ouro de 18 
quilates, banhados num material branco luminescente que 
os realça 

Correias Correia de pele de Alligator mississippiensis castanha, 
forrada de nubuk preto com efeito microperfurado, cosida à 
mão 

 Sáo entregue com uma segunda correia castanha, de 
borracha castanha. 

 
 
 
Fecho Correia de pele com triplo de báscula de ouro rosa 5N de 18 

quilates com pulsadores e sistema intercambiável (pedido 
de patente em curso) compatível com ambas as correias 

  



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas Modelo Pequeno 
 
Referências  2305V/100A-B078: mostrador bege rosado 
  2305V/100A-B170: mostrador azul 
 Relógios distinguidos com o Punção de Genebra  
 
Calibre 5300  
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates 
 22,6 mm de diâmetro, 4 mm de espessura 
 Aproximadamente 44 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 128 peças 
 31 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
  Pequeno ponteiro dos segundos na posição das 9 horas

  
  
Caixa Aço inoxidável  
 Bisel com diamantes engastados (84 diamantes talhe 

redondo) 
 37 mm de diâmetro, 10,8 mm de espessura 
 Suave canto de ferro que garante a proteção contra a 

influência magnética 
 Coroa aparafusada 
 Fundo transparente com vidro de safira 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 15 bares 

(aproximadamente 150 metros de profundidade) 
 
Mostrador Lacado bege rosado/azul translúcido, base com 

acabamento acetinado em leque e círculo dos minutos com 
acabamento aveludado 
Índices e agulhas das horas e minutos de ouro de 18 
quilates, banhados num material branco luminescente que 
os realça 

Braceletes/correias Bracelete de aço inoxidável, elos polidos e acetinados em 
forma de meia cruz de Malta 

 Sáo entregue com uma segunda correia de pele de Alligator 
mississippiensis bege rosado/azul, forrada com nubuk preto 
com efeito microperfurado, cosida à mão,  

 Sáo entregue com uma terceira correia de borracha bege 
rosada/azul. 

 
Fechos Bracelete de aço inoxidável com triplo de báscula de aço 

inoxidável com pulsadores e sistema de fácil ajuste 
 Sáo entregue com uma segunda bracelete com triplo de 

báscula com pulsadores e um sistema intercambiável 



 
 
 

(pedido de patente em curso) compatível com as duas 
correias adicionais. 

 
  
Total diamantes engastados 84 diamantes engastados de aproximadamente 1 quilate en 

total 
  



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas Modelo Pequeno 
 
Referências  2305V/100R-B077 
  2305V/000R-B077 
 Relógios distinguidos com o Punção de Genebra  
 
Calibre 5300 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates 
 22,6 mm de diâmetro, 4 mm de espessura 
 Aproximadamente 44 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 128 peças 
 31 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
 Pequeno ponteiro dos segundos na posição das 9 horas 
  
Caixa Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Bisel com diamantes engastados (84 diamantes talhe 

redondo) 
 37 mm de diâmetro, 10,8 mm de espessura 
 Suave canto de ferro que garante a proteção contra a 

influência magnética 
 Coroa aparafusada 
 Fundo transparente com vidro de safira 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 15 bares 

(aproximadamente 150 metros de profundidade) 
 
Mostrador Lacado bege rosado translúcido, base com acabamento 

acetinado em leque e círculo dos minutos com acabamento 
aveludado 
Índices e agulhas das horas e minutos de ouro de 18 
quilates, banhados num material branco luminescente que 
os realça 

Braceletes/correias 2305V/100R-B077: bracelete de ouro rosa 5N de 18 
quilates, elos polidos e acetinados em forma de meia cruz 
de Malta. 

 Triplo de báscula de ouro rosa 5N de 18 quilates com 
pulsadores e sistema de fácil ajuste. 

  
  
 Sáo entregue com uma segunda correia de pele de Alligator 

mississippiensis bege rosado, forrada com nubuk preto com 
efeito microperfurado, cosida à mão, grandes escamas 
quadradas. Sáo entregue com uma terceira correia de 
borracha bege rosado.  

 Cada correia adicional tem uma fivela de ouro rosa 5N de 18 
quilates. 



 
 
 

 
 
 2305V/000R-B077: correia de pele de Alligator 

mississippiensis bege rosado, forrada com nubuk preto com 
efeito microperfurado, cosida à mão  

 Sáo entregue com uma segunda correia de borracha bege 
rosado.  

 Triplo de báscula de ouro rosa 5N de 18 quilates com 
pulsadores e um sistema intercambiável (pedido de patente 
em curso) compatível com ambas as correias. 

  
Total diamantes engastados 84 diamantes engastados de aproximadamente 1 quilate no 

total 
  



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas Ultra Plano Calendário Perpétuo 
 
Referência  4300V/120G-B102 
  Relógio distinguido com o Punção de Genebra  
 
Calibre 1120 QP 
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates 
 29,6 mm de diâmetro, 4,05 mm de espessura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 2,75 Hz (19.800 alternâncias/hora) 
 276 peças 
 36 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
  Calendário perpétuo (data, dia da semana, mês e ano 

bissexto) 
 Fases lunares  
  
Caixa Ouro branco de 18 quilates 
 41,5 mm de diâmetro, 8,1 mm de espessura 
 Suave canto de ferro que garante a proteção contra a 

influência magnética 
 Fundo transparente com vidro de safira 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 5 bares 

(aproximadamente 50 metros de profundidade) 
 
Mostrador Lacado cinzento translúcido, base com acabamento 

acetinado em leque e círculo dos minutos com acabamento 
aveludado 
Índices e agulhas das horas e minutos de ouro de 18 
quilates, banhados num material branco luminescente que 
os realça 

Bracelete/correias Bracelete de ouro branco de 18 quilates, elos polidos e 
acetinados em forma de meia cruz de Malta 

 Sáo entregue com uma segunda correia de pele de Alligator 
mississippiensis cinzenta escura, forrada com nubuk preto 
com efeito microperfurado, cosida à mão 

 Sáo entregue com uma terceira correia de borracha negra. 
 
Fechos Bracelete de ouro de 18 quilates com triplo de báscula de 

ouro branco de 18 quilates com pulsadores e um sistema de 
fácil ajuste 

 Cada correia adicional tem uma fivela de ouro branco de 18 
quilates. 

 
Caixa de apresentação Com rotor para relógios 
  
Acessório Sáo entregue com um corretor. 



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas Ultra Plano 
 
Referência 2000V/120G-B122 
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra 
 
Calibre 1120 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates  
 28,4 mm de diâmetro, 2,45 mm de espessura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 2,75 Hz (19.800 alternâncias/hora) 
 144 peças 
 36 rubis 
  
Indicações Horas e minutos  
  
Caixa Ouro branco de 18 quilates 
 40 mm de diâmetro, 7,5 mm de espessura 
 Suave canto de ferro que garante a proteção contra a 

influência magnética 
 Fundo transparente com vidro de safira 
 Estanqueidade testada a una pressão de 5 bares 

(aproximadamente 50 metros de profundidade) 
 
Mostrador Lacado cinzento translúcido, base com acabamento 

acetinado em leque e círculo dos minutos com acabamento 
aveludado 
Índices e agulhas das horas e minutos de ouro de 18 
quilates, banhados num material branco luminescente que 
os realça 

 
Bracelete/correia Bracelete de ouro branco de 18 quilates, elos polidos e 

acetinados em forma de meia cruz de Malta 
 Sáo entregue com uma segunda correia de pele de Alligator 

mississippiensis cinzento oscuro, forrada de nubuk preto 
com efeito microperfurado, cosida à mão, grandes escamas 
quadradas. 

 Sáo entregue com uma terceira correia de borracha negra. 
 
Fecho/fivela Bracelete de ouro de 18 quilates com triplo de báscula de 

ouro branco de 18 quilates com pulsadores e sistema de 
fácil ajuste 

 Cada correia adicional tem uma fivela de ouro branco de 18 
quilates. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Para mais informação: 
overseas.vacheron-constantin.com  
#VCoverseas 
#SIHH2016 
#VCoverseastour 
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