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• Uma nova cor de mostrador: azul petróleo 
• Um estilo retro contemporâneo para um relógio concebido para o uso quotidiano.
• Uma interpretação moderna da icónica referência 6073, lançada em 1956 e inspirada na Cruz de Malta. 

Com um estilo fresco e especialmente adequado para o uso quotidiano, a coleção Fiftysix dá as boas vindas 
a dois novos modelos.

Lançada em 2018 nos lendários estúdios Abbey Road, de Londres, com a presença de Benjamin 
Clementine, um dos talentos que personificam a coleção na nova campanha de comunicação da Vacheron 
Constantin, a Fiftysix revê os códigos de um icónico modelo de 1956. Os modelos apresentados até agora 
são complementados com uma versão que exibe um mostrador de cor azul petróleo, especificamente 
concebido para esta coleção. Quinta-essência da elegância distendida, este tom aporta um toque de 
distinção ao vestuário masculino e, a partir de agora, vestirá os mostradores dos modelos Fiftysix de carga 
automática e dos Fiftysix calendário completo. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Fiftysix calendário completo 
Equipado com um movimento de carga automática, o relógio Fiftysix calendário completo mostra 
a data, o dia e o mês, assim como uma indicação de fase lunar de precisão que oferece 122 anos de 
exatidão. O Calibre 2460 dispõe igualmente de um sistema stop-segundos. O mostrador em setores 
configura uma face extraordinariamente legível, acentuada com um anel horário com números 
árabes, cuja presença é infrequente na Vacheron Constantin, e adornada com opalina e acabamentos 
com raios de sol e tons cerúleos, a partir do centro para o exterior. A Cruz de Malta, subtilmente 
omnipresente, aparece igualmente na coroa integrada e no mostrador, assim como no rotor oscilante 
de ouro de 22 quilates, e com uma maior discrição no desenho das asas da caixa.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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Fiftysix carga automática 
Esta personalidade singular, que oferece uma interpretação moderna do estilo da década de 1950, 
reflete-se no Fiftysix carga automática. O seu movimento, que pode ser admirado através do fundo 
transparente de cristal de safira, dispõe de um sistema de stop-segundos,  o que permite ajustar a 
hora com extraordinária precisão. Relativamente ao exterior, os ponteiros do tipo palito e os índices 
horários de ouro branco revestidos de SuperLuminova® são o complemento perfeito para a caixa 
de aço inoxidável de 40 milímetros de diâmetro. Um último pormenor distintivo que não deixará 
de deleitar os iniciados é o cristal do tipo box, cuja curvatura se prolonga até ao bisel, permitindo 
conservar o estilo intrinsecamente retro contemporâneo da coleção Fiftysix.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
FIFTYSIX® calendário completo 

REFERÊNCIA 4000E/000A-B548

CALIBRE  2460 QCL/1 
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga automática 
 29 mm (11¼’’’) de diâmetro, 5,4 mm de espessura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 308 peças 
 27 rubis 
 Punção de Genebra 

INDICAÇÕES  Horas, minutos, ponteiro dos segundos central  
 Calendário completo (dia da semana, dia do mês, mês)
 Fase lunar de precisão
 Idade da lua 

CAIXA   Aço inoxidável 
 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanquidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)  

MOSTRADOR  Azul petróleo, centro em opalina, periferia com efeitos de raios de sol 
 Numeração arábica de ouro branco de 18 quilates  
 Índices horários aplicados em ouro branco de 18 quilates, ressaltados com material 

luminescente branco 
 Luas de ouro branco de 18 quilates  

CORREIA  Pele de Alligator Mississippiensis azul-escura, forrada de pele de bezerro, com 
pespontos tom sobre tom e escamas quadradas

FECHO  Fecho de báscula de aço inoxidável 
 Forma de meia Cruz de Malta polida 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
FIFTYSIX® carga automática  

REFERÊNCIA 4600E/000A-B487

CALIBRE  1326 
 Calibre de manufatura 
 Mecânico, carga automática 
 26,2 mm (11¼’’’) de diâmetro, 4,3 mm de espessura  
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 142 peças 
 25 rubis

INDICAÇÕES  Horas, minutos, ponteiro dos segundos central 
 Data

CAIXA   Aço inoxidável 
 40 mm de diâmetro, 9,6 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanquidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)  

MOSTRADOR Azul petróleo, centro em opalina, periferia com efeitos de raios de sol
 Numeração arábica de ouro branco de 18 quilates  
 Índices horários aplicados em ouro branco de 18 quilates, ressaltados com material 

luminescente branco 

CORREIA Pele de Alligator Mississippiensis azul-escura, forrada de pele de bezerro, com 
pespontos tom sobre tom e escamas quadradas

FECHO  Fecho de báscula de aço inoxidável 
 Forma de meia Cruz de Malta polida

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 260 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.

Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e 

estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e acabamentos.

A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas 

coleções: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix e Historiques. Paralelamente, oferece à sua 

exigente lista de clientes colecionadores, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças ao 

seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#VCSIHH
#SIHH2019
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