
 
 

OVERSEAS WORLD TIME 

Uma perspectiva única do mundo 

 

 
37 fusos horários, incluindo fusos horários deslocados em meia hora ou um quarto de hora do 
Tempo Universal Coordenado (TUC)  
 
O calibre da manufatura é decorado com um peso oscilante em ouro rosé Overseas inspirado 
na rosa dos ventos  
 
Certificação com o selo de Genebra 
 
Pulseiras e fivelas substituíveis garantem conforto único e três estilos diferentes  

 
 
Depois de apresentar a nova versão da sua coleção icônica Overseas na SIHH 2016, a 
Vacheron Constantin lança a Overseas World Time. 
 
Três interpretações – com um mostrador azul, prateado ou marrom – criadas em um 
espírito de elegância casual e praticidade são mais do que nunca dedicadas aos viajantes 
que querem controlar de relance o tempo em qualquer lugar do mundo . 
 
O mostrador do Overseas World Time exibe não menos de 37 fusos horários, incluindo os 
deslocados em meia hora ou um quarto de hora do Tempo Universal Coordenado (TUC). O 
mostrador é composto de três partes. No centro vemos um mapa de projeção “Lambert” que 
retrata os continentes (destacado por um acabamento de raios solares acetinado) e os oceanos 
(em um acabamento aveludado), junto com um disco com esmalte translúcido que apresenta os 
nomes das cidades. Um terceiro disco de safira montado sobre o mapa indica dia/noite com 
uma coloração cinza de graduação sutil, sincronizada com o disco de 24 horas. E por final, um 
anel externo de esmalte translúcido e acabamento aveludado indica as horas e minutos.  
 
Um companheiro de viagem ideal, o modelo Overseas World Time tem uma caixa de 43,5 mm de 
diâmetro que acomoda um calibre 2460 WT. Esse movimento patenteado de corda automática 
desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin opera com uma frequência de 28.800 
vibrações por hora e tem uma reserva de carga de 40 horas. O seu peso oscilante em ouro de 
22K mostra uma rosa dos ventos – um símbolo universal que indica os pontos cardeais aos 
viajantes – enfeitado com um acabamento polido, com jato de areia e granulagem fina. Todas as 
indicações operadas por esse mecanismo podem se ajustadas facilmente pela coroa. 
 
O conforto e a flexibilidade desse novo modelo que porta o selo de Genebra extende-se ainda à 
sua pulseira, equipada com o sistema de ajuste fácil. Além disso, uma refinada solução de troca 
dos braceletes e sua fivela dobrável faz com que estas possam ser trocadas sem qualquer 
ferramenta, garantindo a mesma segurança que qualquer pulseira fixa. 
  



 
 

DADOS TÉCNICOS 
 
 Overseas World Time 
 
Referências 7700V/110A-B126 – mostrador prateado 
 7700V/110A-B128 – mostrador azul 
 7700V/110A-B176 – mostrador marrom 
 Relógios certificados com o selo de Genebra  
 
Calibre 2460 WT  
 Mecânico, corda automática 
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
 Peso oscilante em ouro de 22K 
 Diâmetro de 36,6 mm (11’’’¼), espessura 7,55 mm 
 Reserva de carga de aproximadamente 40 horas 
 4 Hz (28.800 vibrações/hora) 
 255 componentes 
 27 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
 Segundos centrais 
 Indicação de fuso horário (37 cidades) 
 Indicação dia-noite  
 
 
Caixa Aço inoxidável 
 Diâmetro de 43,5 mm, espessura 12,6 mm 
 Anel protetor em ferro macio garantindo a proteção anti-

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

(aproximadamente 150 metros) 
 
Mostrador 3 mostradores sobrepostos: 

• Mapa do hemisfério norte com os continentes em acabamento 
de raios solares acetinado & mares com acabamento 
aveludado. Disco de esmaltagem translúcida 
prateada/azul/marrom com os nomes das cidades 
estampados  

• Disco de safira com indicações impressas de dia/noite e 
indicações de 24 horas (período entre 6:30 da noite e 6:30 da 
manhã destacado com um fundo preto) 

• Disco de esmaltagem translúcida prateada/azul/marrom com 
acabamento opalino e faixa de minutos estampada 

Marcadores de hora em ouro de 18K e ponteiros de horas e 
minutos destacados com material luminescente branco 

Pulseira Pulseira de aço inoxidável, com elos no formato de meia Cruz de 
Malta polidos e acetinados 

 Fornecido com uma segunda pulseira em couro de crocodilo 
Mississippiensis preta/azul com um revestimento de nobuck preto 



 
 

com efeito microperfurado, costurado a mão, escalas grandes 
quadradas  

 Fornecido com uma terceira pulseira em borracha 
preta/azul/marrom 

 
 
Fivelas Pulseira de aço inoxidável presa por uma fivela dobrável de três 

gomos com peças de pressão e um sistema de ajuste confortável 
  Fornecido com uma segunda fivela dobrável de três gomos com 

peças de pressão e sistema de troca (patente pendente) 
compatível com as duas pulseiras adicionais 
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