
 
 

OVERSEAS HORAS MUNDO 

Um olhar único sobre o mundo 

 

 
37 fusos horários, incluindo os que diferem em meia hora ou em um quarto de hora da hora 
UTC 
 
Um calibre Manufatura, adornado com uma massa oscilante de ouro rosa, inspirada na rosa 
dos ventos 
 
Certificação do Punção de Genebra 
 
Braceletes/correias e fechos intercambiáveis, que proporcionam uma comodidade 
excecional e três estilos diferentes 

 
 
Após a apresentação de uma nova versão da sua emblemática coleção Overseas no 
SIHH 2016, Vacheron Constantin lança o Overseas Horas Mundo. 
 
Este modelo, disponível com mostrador azul, prateado ou castanho, irradia uma elegância 
informal e também praticidade, uma vez que se destina particularmente aos viajantes que 
desejam saber que horas são em qualquer parte do mundo com um só olhar. 
 
No mostrador do Overseas Horas Mundo, indicam-se nada menos que 37 fusos horários, 
incluindo os que diferem em meia hora ou em um quarto de hora da hora UTC. O mostrador é 
composto por três partes. No centro, existe um mapa do hemisfério norte, tipo “Projeção de 
Lambert”, que representa os continentes (com um acabamento acetinado) e os oceanos (com 
um acabamento aveludado) e também um disco lacado translúcido com os nomes das cidades. 
Um terceiro disco em safira, sobreposto ao mapa, indica o dia e a noite, em tons acinzentados 
ligeiramente degradé, que se sincronizam com o disco de 24 horas. Por último, num aro exterior 
lacado e translúcido, com acabamento aveludado, indicam-se as horas e os minutos.  
 
O modelo Overseas Horas Mundo é composto por uma caixa de 43,5 milímetros de diâmetro, 
onde se alberga o calibre 2460 WT, tornando-se no companheiro de viagem ideal. Este 
movimento automático patenteado, que foi desenvolvido e manufaturado por Vacheron 
Constantin, efetua 28.800 alternâncias por hora e dispõe de uma reserva de marcha de 40 
horas. A sua massa oscilante de ouro de 22 quilates exibe uma rosa dos ventos (símbolo 
universal que indica os pontos cardeais aos viajantes), adornada com um acabamento polido e 
delicadamente granitado. Todas as indicações deste mecanismo podem ajustar-se facilmente 
através da coroa. 
 
A comodidade e a flexibilidade deste novo modelo distinguido com o Punção de Genebra 
estendem-se ao seu bracelete, que dispõe de um sistema de ajuste fácil. Além disso, um 
engenhoso sistema de intercambialidade permite trocar e ajustar os braceletes, correias e 
fechos de báscula, sem ser necessário recorrer a ferramentas, garantindo a mesma resistência 
que os braceletes fixos. 
  



 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas Horas Mundo 
 
Referências 7700V/110A-B129: mostrador prateado 
 7700V/110A-B172: mostrador azul 
 7700V/110A-B176: mostrador castanho 
 Relógios distinguidos com o Punção de Genebra  
 
Calibre 2460 WT  
 Mecânico automático 
 Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin 
 Massa oscilante Overseas de ouro de 22 quilates 
 36,6 mm de diâmetro, 7,55 mm de espessura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 255 componentes 
 27 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
 Ponteiro dos segundos central 
 Indicação de horas do mundo (37 cidades) 
 Indicação do dia e da noite  
 
 
Caixa Aço inoxidável 
 43,5 mm de diâmetro, 12,6 mm de espessura 
 Delicado canto de ferro que garante a proteção contra a influência 

magnética 
 Coroa aparafusada  
 Fundo em cristal de safira transparente 
 Estanqueidade testada a uma pressão de 15 bares 

(aproximadamente 150 metros de profundidade) 
 
Mostrador Três mostradores sobrepostos: 

• Mapa do hemisfério norte com um acabamento acetinado para 
os continentes e um acabamento aveludado para o mar. Disco 
lacado prateado/azul/castanho translúcido com os nomes das 
cidades calcados  

• Disco de safira com as indicações do dia e da noite, e as 24 
horas calcadas (o intervalo entre as 18h30 e as 06h30 aparece 
realçado com um fundo preto) 

• Aro exterior lacado prateado/azul/castanho translúcido com 
acabamento opalino e ponteiro dos minutos calcado 

Indices e agulhas das horas e minutos em ouro de 18 quilates, 
banhados em material luminescente branco que os faz sobressair 

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

 Fornecido com uma segunda correia de pele de Alligator 
mississippiensis preta/azul/castanha, forrada de nubuck preto 



 
 

com efeito microperfurado, cosida à mão e com escamas 
quadradas grandes.  

 Fornecido com uma terceira correia de borracha 
preta/azul/castanha. 

 
 
Fechos Bracelete de aço inoxidável com triplo fecho de báscula de aço 

inoxidável com pulsadores e um sistema de ajuste fácil. 
  Fornecido com um segundo triplo fecho de báscula de aço 

inoxidável com pulsadores e um sistema intercambiável (cujo 
pedido de patente se encontra em tramitação), compatível com as 
duas correias adicionais. 
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