
 
 

 
Overseas veste-se de preto 

 

• Um mostrador com nova cor. 

• Um estilo marcante e refinado. 

• Duas versões: automático e cronógrafo  

 

  
 
 
Há 20 anos a Vacheron Constantin criou o modelo Overseas, um relógio que simboliza o espírito 
das viagens e da evasão. 
Em 2016, a Manufactura com sede em Genebra abriu novos horizontes a este seu modelo 
emblemático através da apresentação de uma coleção com um design que perpetua o espírito 
inicial. Combinando poder e distinção, um temperamento desportivo e um refinamento inegável, 
esta geração do Overseas alcançou a combinação perfeita entre performance e estilo. 
2018 vê nascer uma versão de mostrador preto que é realçado pelo brilho cintilante da caixa de 
aço.  
 
Os elementos que definem o carácter da coleção Overseas e as suas qualidades relojoeiras repetem-
se nesta nova interpretação: o característico bisel de 6 faces, o calibre automático da Manufactura e 
braceletes que podem ser mudadas. 
 
Perfeito para todas as ocasiões e estilos, o modelo Overseas de mostrador preto surge em duas 
versões: um modelo simples de 3 ponteiros com corda automática e um modelo cronógrafo. Este 
último, recebeu uma atenção especial por parte da Vacheron Constantin no que se refere à leitura, 
tendo sido selecionado o prateado como cor para os contadores adicionais. Este principio estético 
tipo “panda” inspira-se nos relógios dos anos 60 dedicados aos desportos motorizados.  
O contraste claro/escuro garante uma melhor visibilidade e acentua as indicações fornecidas pela 
função do cronógrafo. 



 
 
 
A versão cronógrafo é alimentada por um calibre 5200 de corda automática, cujo peso oscilante de 
22K, decorado com uma gravação da rosa dos ventos, pode ser admirado através do fundo da caixa 
em cristal de safira transparente. Este movimento de duplo barril está equipado com uma roda de 
coluna que aciona as funções de início, paragem e reinício do cronógrafo e conta ainda com uma 
embraiagem vertical, um dispositivo técnico que evita que a agulha salte quando o cronógrafo é 
iniciado. 
 
O conceito de permutabilidade das braceletes/correias, lançado e desenhado há dois anos para 
garantir que a coleção Overseas esteja sempre atualizada, estende-se aos novos modelos de 
mostrador preto. O relógio opta pela modularidade e proporciona um toque personalizado já que 
oferece a possibilidade de ser usado com bracelete em metal onde as peças formam meias cruzes de 
Malta (uma opção informal), ou com uma correia em pele (para uma opção elegante) ou ainda em 
borracha (para um toque desportivo). E sempre sem necessidade de recorrer a qualquer ferramenta 
para mudar as braceletes. 
 
 
 
 

 



 
 
DADOS TÉCNICOS 
 Overseas cronógrafo 
 
Referência 5500V/110A-B481 
 Certificado com a prestigiada Punção de Genebra 
 
Calibre 5200 
 Desenvolvido e Manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Peso oscilante em ouro com motivo da rosa dos ventos 
 30.6 mm (13¼’’’) diâmetro, 6.6 mm espessura 
 Aproximadamente 52 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28,800 vibrações/hora) 
 263 componentes 
 54 rubis 
  
Indicadores Horas e minutos 
 Ponteiro de segundos pequeno às 9 horas 
 Data 
 Cronógrafo de coluna (contadores de 30-minutos e 12-horas) 
   
Caixa Aço Inoxidável 
 42.5 mm diâmetro, 13.7 mm espessura 
 Protecção antimagnética proporcionada por aro de ferro doce 
 Coroa aparafusada e pinos com fecho de segurança  
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanque até 15 bar (aprox. 150 metros) 
 
Mostrador Preto lacado com acabamento circular e ponteiros em caracol  

Ponteiros das horas e dos minutos em ouro branco de 18K 
realçados com branco luminescente 

Bracelete/Correias Bracelete em aço, elos polidos acetinados, em meia cruz de 
Malta 

 Apresentado com segunda correia em pele de aligátor 
Mississippiensis preta com interior em nubuck micro-
perfurado, cozida à mão, e uma terceira opção em borracha 
negra. 

 
Fecho Bracelete em aço com fecho triplo, sistema de segurança e 

ajuste fácil. Entregue com um sistema intercambiável 
patenteado, compatível com ambas as correias adicionais. 

 



 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
 Overseas automático 
 
Referência 4500V/110A-B483 
 Certificado com a prestigiada Punção de Genebra 
 
Calibre 5100 
 Desenvolvido e Manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático 
 Peso oscilante em ouro de 22 K com motivo da rosa dos ventos 
 30.6 mm (13¼’’’) diâmetro, 4.7 mm espessura 
 Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28,800 vibrações/hora) 
 172 componentes 
 37 rubis 
  
Indicadores Horas e minutos 
 Segundos 
 Data  
 
Caixa Aço inoxidável 
 41 mm diâmetro, 11 mm espessura 
 Protecção antimagnética proporcionada por aro de ferro doce 
 Coroa aparafusada e pinos com fecho de segurança  
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanque até 15 bar (aprox. 150 metros) 
  
 
Mostrador Preto lacado com acabamento circular e ponteiros em caracol  

Ponteiros das horas e dos minutos em ouro branco de 18K 
realçados com branco luminescente. 

Bracelete/Correias Bracelete em aço, elos polidos acetinados, em meia cruz de 
Malta 

 Apresentado com segunda correia em pele de aligátor 
Mississippiensis preta com interior em nubuck micro-
perfurado, cozida à mão, e uma terceira opção em borracha 
negra. 

 
Fechos Bracelete em aço com fecho triplo, sistema de segurança e 

ajuste fácil. Entregue com um sistema intercambiável 
patenteado, compatível com ambas as correias adicionais. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura de relojoaria mais antiga do mundo, que 
continua a perpetuar fielmente a sua prestigiada herança, baseada na transmissão da excelência da 
relojoaria e da arte da "Belle Haute Horlogerie" através de gerações de mestres artesãos. 
  
Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com assinaturas 
técnicas e estéticas únicas, e com um elevadíssimo nível de perfeição e acabamentos. 
  
A Vacheron Constantin dá vida a um património único e ao seu espírito de inovação por via das suas 
principais coleções: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, FiftySix e Historiques. Além 
destas, com "Les Cabinotiers" oferece à sua exigente clientela de colecionadores uma oferta rara de 
relógios únicos e personalizados.  


