
 
 

Overseas 
Seis novos modelos que combinam um estilo desportivo e elegante 

 
 

• Quatro modelos de 37 mm de diâmetro: dois com caixa em aço inoxidável e dois com caixa 
em aço inoxidável e ouro rosa biselado. 

• Um cronógrafo com caixa em aço inoxidável de 42,5 mm de diâmetro e ouro rosa biselado. 
• Um modelo em aço inoxidável e ouro rosa com diâmetro de 41 mm. 
• Braceletes intercambiáveis 
• Calibres de Manufactura  com peso oscilante adornado com uma Rosa dos Ventos em ouro 

rosa. 
 
 
 
Alguns relógios são feitos para usar em ocasiões especiais, enquanto outros se adequam a quaisquer 
circunstâncias. O novo Overseas pertence a este último grupo. Equipado com uma bracelete que é 
facilmente trocada, sem necessidade de recorrer a nenhum tipo de ferramenta, a coleção dá agora as 
boas-vindas a seis novas referências em aço e a duas em dois tons biselados a ouro rosa. 
 
Os movimentos de Manufatura visíveis através do fundo transparente em cristal de safira, são a 
demonstração perfeita de que a Alta Relojoaria se adapta a todo o tipo de situações. Os novos modelos 
foram desenhados de forma a combinar a elegância com um estilo mais desportivo, resultando assim 
em modelos ideais para usar tanto num evento especial à noite, como para viajar até ao outro lado do 
mundo. 
 
Versões em aço 
As duas novas referências em aço com um atrativo visual casual chic unem-se assim à coleção 
Overseas. Disponíveis com um diâmetro de 37 mm, apresentam-se com mostradores azuis ou rosa-
bege. O Calibre 5300 que dá vida às agulhas das horas e minutos centrais, fá-lo também com o pequeno 
mostrador de segundos, às 9 horas. Estes novos modelos permitem desfrutar de uma grande variedade 
de estilos, graças ao jogo de diferentes braceletes intercambiáveis que são facilmente trocadas, sem 
necessidade de recorrer a qualquer tipo de ferramenta. Para além da pulseira em aço inoxidável cada 
relógio faz-se acompanhar de duas braceletes adicionais, uma em borracha e outra em pele de 
crocodilo, respetivamente. 
 
 
Versões em aço inoxidável e ouro rosa 
 
A Coleção Overseas dá também as boas-vindas a quatro novos modelos com caixa de mostrador em 
aço, biselada a ouro rosa de 18K 5N. O cronógrafo, com um diâmetro de 42,5 mm está equipado com 
um calibre de Manufactura 5200 automático e mecânico, e com um mostrador translúcido de 
contorno em prata lacada. 
 
Este modelo vem equipado com uma roda de cronógrafos que coordenam as funções de início, 
paragem e reset a 0, assim como um dispositivo de segurança vertical que impede qualquer oscilação 
do cronómetro, caso aconteça algum movimento mais brusco da mão. Contudo, a assinatura 
inconfundível dos cronógrafos Vacheron Constantin é, sem dúvida, a roda de acerto adornada em 
forma de Cruz de Malta. Este movimento mecânico manual desenvolvido e fabricado na íntegra pela 



 
 
marca, assegura uma reserva de marcha de mais de 50 horas. A nova versão do cronógrafo Overseas 
adapta-se na perfeição a vários estilos, graças às duas braceletes intercambiáveis (em crocodilo e em 
borracha castanha) que acompanham este modelo.  

 
O segundo modelo de dois tons centra-se no essencial, ao mostrar as horas, minutos, segundos e data, 
numa esfera lacada translúcida em tons prateados. O Calibre 5100, fabricado com caixa em aço 
inoxidável em ouro rosa de 41 mm de diâmetro, tem a certificação do prestigiado Selo de Genebra, tal 
como os restantes calibres da coleção Overseas. Com bracelete de crocodilo ou em borracha castanha 
escura, esta elegante variação acompanha na perfeição o seu proprietário pelos quatro cantos do 
Mundo. 
 
O aço inoxidável e o ouro rosa também adornam os outros dois modelos com mostrador de 37 
milímetros. Uma destas versões é biselada em ouro rosa de 18K 5N iluminado por 84 diamantes de 
corte redondo. Acionados pelo calibre 5300, estes modelos Overseas são apresentados com duas 
braceletes em castanho-escuro, uma em pele de crocodilo e outra em borracha. O resultado é uma 
fantástica combinação de estilo casual chic com refinamento sofisticado. 
 
 
 
 
  



 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas cronógrafo 
 
Referência 5500V/000M-B074 

 Certificado com o Selo de Genebra 
 
Calibre 5200  
 Desenvolvido e Manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Oscilador Overseas em ouro de 22K 
 30,6 mm (13’’’¼) diâmetro, 6.6 mm espessura 
 Aproximadamente 52 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28,800 vibrações/hora) 
 263 componentes 
 54 rubis 
  
Indicações Horas e minutos 
  Indicador pequeno de segundos às 9 horas 
 Data  
 Cronógrafo em colunas de roda (contadores de 30 minutos e 

12 horas) 
   
Caixa Aço Inoxidável 
 Biselado em ouro rosa de 18K 5N 
 42.5 mm diâmetro, 13.7 mm espessura 
 Aro em ferro macio que garante a proteção contra a influência 

magnética  
 Coroa e botões aparafusados com fecho de segurança a cada 

quarto de volta.  
 Fundo transparente em cristal de safira 
 Estanquidade comprovada a uma pressão de 15 bares (aprox. 

150 metros de profundidade)  
  
Mostrador Lacado e translúcido em tom prateado, base acetinada, efeito 

de raios de sol e contorno com acabamento aveludado e 
contadores em espiral. 

 Indicadores e agulhas das horas e dos minutos em ouro de 18 
quilates, banhados por um material luminescente branco para 
realce dos mesmos.  

 
Braceletes Bracelete em pele  de Alligator Mississippiensis castanha, 

forrada de nubuck preto com efeito microperfurado, cosido à 
mão, escamas quadradas grandes 

 Inclui  uma segunda bracelete em borracha castanha 
 
Fecho Triplo fecho em báscula em aço, e sistema patenteado de 

intercâmbio de braceletes, compatível com ambas. 
  



 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas 
 
Referência 4500V/000M-B127 
 Certificado com Selo de Genebra 
 
Calibre 5100 
 Desenvolvido e Manufaturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Oscilador Overseas em ouro de 22K 
 30,6 mm (13’’’¼) diâmetro, 4,7 mm espessura 
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28,800 vibrações/hora) 
 172 componentes 
 37 rubis 
 
Indicações Horas e minutos 
 Indicador de segundos central 
 Data 
    
Caixa Aço Inoxidável 
 Biselado em ouro rosa de 18K 5N 
 41 mm diâmetro, 11 mm espessura 
 Aro em ferro macio que garante a proteção contra la influência 

magnética 
 Coroa e botões aparafusados com fecho de segurança a cada 

quarto de volta. 
 Fundo transparente com cristal de safira  
 Estanquidade comprovada a uma pressão de 15 bares (aprox. 

150 metros de profundidade) 
  
Mostrador Lacado e translúcido em tom prateado, base acetinada, efeito 

de raios de sol e contorno com acabamento aveludado e 
contadores em espiral. 

 Indicadores e agulhas das horas e dos minutos em ouro de 18 
quilates, banhados por um material luminescente branco para 
realce dos mesmos.  

 
Braceletes Bracelete em pele  de Alligator Mississippiensis castanha, 

forrada de nubuck preto com efeito microperfurado, cosido à 
mão, escamas quadradas grandes 

 Entrega-se com uma segunda bracelete em borracha castanha 
 
Fecho Triplo fecho em báscula em aço, e sistema patenteado de 

intercâmbio de braceletes, compatível com ambas. 
 
 
  



 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
 
 Overseas modelo pequeno 
 
Referências  2300V/000M-B400 
  2305V/000M-B400 (engastado) 
  Certificado com o Selo de Genebra. 
 
 Calibre 5300 
 Desenvolvido e Manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Oscilador Overseas em ouro de 22K 
 22,6 mm (13’’’¼) diâmetro, 4 mm espessura 
 Aproximadamente 44 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28,800 vibrações/hora) 
 128 componentes 
 31 rubis 
 
Indicações Horas e minutos 
  Indicador de segundos às 9 horas 
  
  
Caixa Aço Inoxidável 
 Biselado em ouro rosa de 18K 5N  
 Bisel engastado com 84 diamantes corte diamante- 

2305V/100M-B400 
 37 mm diâmetro, 10,8 mm espessura 
 Aro em ferro macio que garante a proteção contra la influência 

magnética  
 Coroa aparafusada  
 Fundo transparente com cristal de safira 
 Estanquidade comprovada a uma pressão de 15 bares (aprox. 

150 metros de profundidade) 
  
Mostrador Lacado e translúcido em tom prateado, base acetinada, efeito 

de raios de sol e contorno com acabamento aveludado e 
contadores em espiral. 

 Indicadores e agulhas das horas e dos minutos em ouro de 18 
quilates, banhados por um material luminescente branco para 
realce dos mesmos.  

 
Braceletes Bracelete em pele  de Alligator Mississippiensis castanha, 

forrada de nubuck preto com efeito microperfurado, cosido à 
mão, escamas quadradas grandes 

 Entrega-se com uma segunda bracelete em borracha castanha 
 
 
 



 
 
 
Cierre Triplo fecho em báscula em aço, e sistema patenteado de 

intercâmbio de braceletes, compatível com ambas. 
 
 
Engastes 84 diamantes corte diamante com um peso total de aprox. 1 

quilate. 



 
 
CARATERISTICAS TÉCNICAS 
 
 Overseas pequeño modelo 
 
Referencias  2300V/100A-B078 – esfera rosada-beige 
  2300V/100A-B170 – esfera azulada 
  Certificado con el Sello de Ginebra. 
 
 Calibre 5300 
 Desarrollado y Manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, automático 
 Rotor Overseas de oro de 22K 
 22,6 mm (9’’’¼) diámetro, 10,8 mm grosor 
 Aproximadamente 44 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28,800 vibraciones/hora) 
 128 componentes 
  31 rubíes 
  
Indicaciones Horas y minutos 
  Segundero pequeño a las 9 horas 
  
Caja Acero inoxidable 
  37 mm diámetro, 10,8 mm grosor 
 Aro de hierro dulce que garantiza la protección contra la 

influencia magnética  
 Corona atornillada  
 Fondo transparente con cristal de zafiro  
 Estanquidad probada a una presión de 15 bares (aprox. 150 

metros de profundidad)  
  
Esfera traslúcida lacada en tono rosa-beige/azulada, base satinada 

efecto rayos de sol y minutería con acabado aterciopelado  
 Índices y agujas de las horas y los minutos de oro de 18 

quilates, bañados en un material luminiscente blanco que los 
realza 

 
Brazalete/Correas Brazalete de acero de eslabones con forma de media Cruz de 

Malta.  
 Se entrega con una segunda correa de piel de Alligator 

Mississippiensis marrón, forrada de nubuck negro con efecto 
microperforado, cosida a mano, escamas cuadradas grandes 

 Se entrega con una tercera correa de caucho de color 
rosado/azul. 

 
Cierre Triple cierre de acero desplegable con pulsadores y un cómodo 

sistema de ajuste. Se entrega con un segundo cierre 
desplegable de acero con pulsadores y sistema intercambiable 
(objeto de una solicitud de patente en tramitación) compatible 
con ambas correas. 
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