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–
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TÉCNICAS

Duas novas versões para uma das complicações horológicas
mais belas, emoldurada numa caixa ultraplana.
•
•
•
•
•

Uma versão com mostrador azul combinada com uma caixa em ouro rosa
Uma versão integralmente em ouro, com mostrador de tons prateados
Uma caixa incrivelmente plana, com apenas 8,1 milímetros de espessura
Um movimento ultraplano de carga automática, calibre 1120 QP.
Bracelete / correias trocáveis

A coleção Overseas, dedicada aos viajantes, amplia o seu leque com interpretações em que o
calendário perpétuo ultraplano assume duas estéticas diferentes.
Uma versão, mais informal, distingue-se pelo mostrador azul emoldurado numa caixa em ouro rosa
com correias azuis; a outra, consiste numa interpretação mais elegante, complementada com uma
bracelete em ouro rosa que contrasta elegantemente com o mostrador em tons prateados.
Epítome de um estilo de vida moderno que se aventura com determinação num mundo sem
limites, a coleção Overseas apresenta um design distinto que revela a essência da Alta Relojoaria
focada na comodidade e conveniência. Um bisel hexagonal que evoca o famoso emblema da
Vacheron Constantin, a Cruz de Malta; um mostrador lacado translúcido com ponteiros e índices
horários em ouro, facetados e luminescentes; movimentos de manufatura concebidos para facilitar
o uso quotidiano; um rotor em ouro de 22 quilates decorado com a rosa dos ventos; bracelete /
correias trocáveis sem necessidade de ferramentas: o Overseas representa a essência da vida
contemporânea.
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Calibre 1120 QP/1
Disponíveis com caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates, os novos relógios Overseas calendário
perpétuo ultraplanos exibem a sua complexidade técnica com uma aura de sóbria distinção.
Estes relógios alojam o icónico calibre 1120 QP da Vacheron Constantin, um movimento mecânico
ultraplano de carga automática, complementado com funções de calendário perpétuo e fase
lunar. Autêntica obra-de-arte de miniaturização, este mecanismo é constituído por 276 peças
alojadas num espaço com uma espessura de apenas 4,05 milímetros, capaz de lidar com as
irregularidades do calendário sem necessidade de um ajuste até ao ano 2100. O movimento,
que funciona com uma frequência de 2,75 Hz, dispõe de uma reserva de marcha de 40 horas e
impulsiona as indicações de horas e minutos, calendário perpétuo - dia da semana, data, mês e
ano bissexto - num contador de 48 meses, além da indicação das fases lunares.
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Caixa
Com 41,5 milímetros de diâmetro e uma estanquidade testada até 50 metros, a caixa em ouro
rosa 5N de 18 quilates alberga um mostrador translúcido de tons prateados ou um mostrador
lacado em tons azuis, consoante as versões, realçado com ponteiros e índices horários de ouro
de 18 quilates realçados com material luminescente, enquanto o fundo de cristal de safira exibe
o rotor em ouro de 22 quilates adornado com uma rosa dos ventos. A versão com o mostrador
azul é complementada com uma correia em borracha ou em pele azul, enquanto a versão com o
mostrador prateado dispõe de uma bracelete em ouro rosa 5N de 18 quilates.

4

SIHH 2019
Overseas calendário perpétuo ultraplano

SINOPSE
–
OVERSEAS CALENDÁRIO
PERPÉTUO ULTRAPLANO
–
CAIXA
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas calendário perpétuo ultraplano
REFERÊNCIA

4300V/000R-B509

CALIBRE

1120 QP/1
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
Rotor Overseas em ouro de 22 quilates
29,6 mm (12½’’’) de diâmetro, 4,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19.800 alternâncias/hora)
276 peças
36 rubis
Relógio distinguido com a Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas e minutos
Calendário perpétuo (data, dia da semana, mês, ano bissexto)
Fases lunares

CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
41,5 mm de diâmetro, 8,1 mm de espessura
Aro de encaixe de ferro macio que proporciona proteção antimagnética
Coroa de rosca
Fundo de cristal de safira transparente
Estanquidade testada a uma pressão de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

MOSTRADOR

Translúcido, lacado em tons prateados, base acetinada, com acabamento com efeitos de raios de
sol e friso da minuteria aveludado
Índices horários aplicados e ponteiros de horas e minutos em ouro rosa 5N de 18 quilates realçados
com material luminescente branco
Vem com uma correia em pele azul de Alligator Mississippiensis com forro de nubuck azul e efeito
microperfurado, cosida à mão, com grandes escamas quadradas
Vem com uma segunda correia em borracha azul.

FECHO

Triplo fecho de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates, com pulsadores e um sistema de
intercâmbio patenteado compatível com as duas correias adicionais
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas calendário perpétuo ultraplano
REFERÊNCIA

4300/120R-B064

CALIBRE

1120 QP/1
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
Rotor Overseas de ouro de 22 quilates
29,6 mm (12½’’’) de diâmetro, 4,05 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
2,75 Hz (19.800 alternâncias/hora)
276 peças
36 rubis
		Relógio distinguido com a Punção de Genebra
INDICAÇÕES

Horas e minutos
Calendário perpétuo (data, dia da semana, mês, ano bissexto)
Fases lunares

CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
41,5 mm de diâmetro, 8,1 mm de espessura
Aro de encaixe em ferro macio que proporciona proteção antimagnética
Coroa de rosca
Fundo de cristal de safira transparente
Estanquidade testada a uma pressão de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

MOSTRADOR

Translúcido, lacado em tons prateados, base acetinada, acabada com efeitos de raios de sol e friso
da minuteria aveludado
Índices horários aplicados e ponteiros de horas e minutos em ouro rosa 5N de 18 quilates
ressaltados com material luminescente branco

BRACELETE / CORREIAS Bracelete de ouro rosa 5N de 18 quilates (em forma de meia Cruz de Malta, com elos polidos
e acetinados), apertado com um fecho triplo de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates com
pulsadores e sistema de ajuste para um máximo conforto
Vem com uma segunda correia em pele azul / preta de Alligator Mississippiensis, com forro de
nubuck azul e efeito microperfurado, cosida à mão, com grandes escamas quadradas
Vem com uma terceira correia de borracha azul.
FIVELA

Cada correia adicional vem com a respetiva fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates

6

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

