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• Modelo único criado pelo departamento Les Cabinotiers 
• Calibre 1731 QP: uma nova execução do movimento de Grande Complicação exclusivo da coleção 

Les Cabinotiers 
• Um desenho elegante e requintado, que perpetua o estilo da Vacheron Constantin

No século XVIII, os mestres relojoeiros genebrinos mais experientes exerciam todo o seu talento em oficinas 
banhadas de luz, os denominados cabinets, situadas nos pisos superiores dos edifícios da cidade. Estes 
alquimistas do tempo, que elaboravam relógios por encomenda com extraordinárias complicações, eram 
conhecidos como cabinotiers. Consumados mestres da sua arte, cultivaram um conjunto de habilidades 
técnicas e manuais apoiadas em profundos conhecimentos científicos e na curiosidade pelas novas ideias, 
incentivada pela filosofia da Idade do Iluminismo. 

Os modelos exclusivos Vacheron Constantin, criados atualmente pelo seu departamento Les Cabinotiers, 
herdeiros deste prestigiado património histórico, são a resposta aos rigorosos desafios técnicos, artísticos 
e estéticos apresentados, sendo objeto de deleite para os mais exigentes conhecedores da Alta Relojoaria. 
O novo Les Cabinotiers Calendário Perpétuo com Repetição de Minutos, impulsionado por um calibre sem 
precedentes, é uma nova demonstração desta exclusiva criação.  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Um movimento de Alta Relojoaria inspirado 
na herança de calibres históricos da Casa.  
O relógio exclusivo Les Cabinotiers Calendário Perpétuo com Repetição de Minutos dispõe de uma 
nova execução do movimento Calibre 1731 QP, que combina as funções de repetição de minutos e 
calendário perpétuo, encapsuladas numa caixa em ouro de 42 milímetros de diâmetro. 

O desafio apresentado aos mestres relojoeiros da casa consistia em unir duas das mais sofisticadas 
complicações da relojoaria num movimento ultraplano, com uma espessura de apenas 5,70 
milímetros, garantindo simultaneamente a precisão, a fiabilidade e a facilidade de utilização. Exemplo 
das proezas técnicas alcançadas desde as origens deste relógio, o departamento Les Cabinotiers da 
Maison desenvolveu um regulador de sonnerie perfeitamente silencioso que controla a cadência dos 
martelos ao bater nos gongos. 
Pelo menos 438 peças, algumas com a espessura de um cabelo, compõem esta sofisticada alquimia 
relojoeira adicionada a um movimento mecânico de carga manual. Com uma frequência de 21.600 
vibrações por hora (3 Hz) e equipado com uma reserva de marcha de 65 horas, este calibre impulsiona 
todo o conjunto de funções, horas, minutos, dia, data, mês, indicação de ano bissexto, fase lunar e 
repetição de minutos. 

Ser o fabricante de relógios mais antigo do mundo a manter ininterruptamente a sua atividade, 
também significa ser o detentor de um património de extraordinária riqueza. A Maison desafia o 
tempo constantemente, combinando o recurso a esta herança do passado, com a investigação na 
transmissão da excelência relojoeira.

Qualquer nova criação da Vacheron Constantin tem como princípio conceber relógios com 
características tanto técnicas como estéticas que constituam uma assinatura de marca.

O novo Les Cabinotiers Calendário Perpétuo com Repetição de Minutos é, portanto, o mais recente 
de uma linhagem de relógios que deixaram a sua marca nas respetivas épocas. Em 1992, a Vacheron 
Constantin apresentou a referência 30020, uma criação excecional que combinava um mecanismo 
de repetição de horas, quartos e minutos com um Calendário Perpétuo. Em 2013, a Maison lançava 
o famoso Calibre 1731, cujo nome é uma homenagem ao ano de nascimento de Jean-Marc Vacheron: 
um movimento extraordinariamente plano, de carga manual, com Repetição de minutos, inspirado nos 
calibres históricos. 

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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Pureza de linhas combinada com complexidade mecânica 
Apesar da complexidade deste relógio, a Vacheron Constantin estava decidida a conceber um modelo 
que cultivasse a elegância, a discrição e outros valores estéticos que se converteram no seu selo 
distintivo. A caixa, com 42 milímetros de diâmetro, em ouro branco ou rosa, exibe linhas de imaculada 
delicadeza. Apenas o seletor de repetição, no lado esquerdo da carrure, revela a complexidade deste 
modelo e testemunha a sua capacidade para estabelecer uma cadência audível do tempo. 

O brilho do metal precioso delicadamente polido emoldura com graciosidade a profundidade dos tons 
azul meia-noite ou castanhos do mostrador, em função da versão. As indicações de dia, data e mês 
surgem de uma forma extraordinariamente legível na parte superior do mostrador, deixando um 
grande espaço para que a lua em ouro execute a sua poética dança rodeada de estrelas perante um 
fundo de serena beleza. 

Esta disposição dos diferentes indicadores no mostrador permite uma visão agradavelmente 
equilibrada e elegante, enquanto as cores azul e castanha lhe dão um toque de modernidade e 
dinamismo. 

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
Les Cabinotiers Calendário Perpétuo com Repetição de Minutos

REFERÊNCIA 6610C/000G-B511
 
CALIBRE 1731 QP
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
 Mecânico, carga manual
 32,80 mm de diâmetro, 5,70 mm de espessura
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 3 Hz (21 600 alternâncias/hora)
 438 peças
 36 rubis
 Punção de Genebra

INDICAÇÕES Horas, minutos
 Calendário Perpétuo (dia da semana, data, mês, ano bissexto)
 Fases lunares
 Repetição de minutos

CAIXA Ouro branco de 18 quilates 
 42 mm de diâmetro, 10,44 mm de espessura
 Fundo de cristal de safira transparente 
 
MOSTRADOR Mostrador de opalina azul
 Marcadores horários em ouro branco de 18 quilates
 Lua em ouro branco de 18 quilates 

CORREIA Pele de Alligator Mississippiensis azul escura, cosida à mão, acabamento artesanal, grandes 
escamas quadradas

FECHO Fecho de báscula de ouro branco de 18 quilates 
 Forma de meia Cruz de Malta polida

ESTOJO   Cofre Les Cabinotiers, com mecanismo de carga, elaborado com madeira de ébano Macasar e 
interior de Nobuck 

Peça única 
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo

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
Les Cabinotiers Calendário Perpétuo com Repetição de Minutos 

REFERÊNCIA 6610C/000R-B510
 
CALIBRE 1731 QP
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
 Mecânico, carga manual
 32,8 mm de diâmetros, 5,70 mm de espessura
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 3 Hz (21 600 alternâncias/hora)
 438 peças
 36 rubis
 Punção de Genebra

INDICAÇÕES Horas, minutos
 Calendário Perpétuo (dia da semana, data, mês, ano bissexto)
 Fases lunares
 Repetição de minutos

CAIXA Ouro rosa 5N de 18 quilates  
 42 mm de diâmetro, 10,44 mm de espessura
 Fundo de cristal de safira transparente
 
MOSTRADOR Mostrador de opalina castanha 
 Marcadores horários em ouro rosa 5N de 18 quilates
 Lua em ouro rosa 5N de 18 quilates 

CORREIA Pele de Alligator Mississippiensis castanha escura, cosida à mão, acabamento artesanal, grandes 
escamas quadradas

FIVELA Fecho de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates  
 Forma de meia Cruz de Malta polida

ESTOJO  Cofre Les Cabinotiers, com mecanismo de carga, elaborado com madeira de ébano Macasar e 
interior de Nobuck

COMPLEMENTOS Vem com lápis para ajustes

Peça única 
“Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo

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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