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Patrimony,
uma lição de elegância

Patrimony

SINOPSE
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DIA E DATA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Uma lição de elegância
• Uma cor inédita "azul majestoso" para a linha Patrimony
• Pureza, intemporalidade e sobriedade convertidas em estilo
• De uma referência clássica, com horas e minutos, a um modelo com o dia da semana e data
retrógrados
A pureza junta-se à elegância da Manufatura nesta bela interpretação repleta de matizes da coleção
Patrimony, consagrando o leque de talentos da Vacheron Constantin. Um relógio aparentemente
clássico, porém intrinsecamente complexo, que oferece um requinte inigualável, destinado aos
iniciados e conhecedores mais exigentes.
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Patrimony

SINOPSE
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DIA E DATA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Patrimony de carga manual, horas e minutos,
calibre 1400
Esta fina caixa de 6,8 mm de espessura impõe as suas próprias peculiaridades, de que são
exemplo os ponteiros curvos que deslizam sobre o mostrador delicadamente convexo,
abraçando a sua curvatura. Apesar das limitações estéticas que resultam do design distintivo, o
relógio dispõe de uma reserva de marcha de 40 horas. O espírito criativo da manufatura refletese igualmente nos índices horários aplicados, com marcadores cónicos nos quartos, que mantêm
um elegante diálogo com a particular minuteria perlada.
A coleção Patrimony não dispunha até agora da elegância do azur. O acabamento com efeito de
raios de sol cria uma fascinante cintilação sobre o subtil tom azul meia-noite do mostrador. A
fivela ardillon que aperta a correia de pele de aligátor azul representa o emblema da Vacheron
Constantin, imediatamente identificado pelos iniciados. O fundo maciço da caixa pode ser
personalizado, convertendo assim o relógio num companheiro de momentos importantes e
elegantes.
O calibre 1400 continua a ser um arquétipo de eficiência, com 90 componentes delicadamente
decorados instalados no interior de um espaço de apenas 2,6 milímetros de espessura. Com
uma frequência de 4 Hz, o seu ritmo de vibração a 28.800 alternâncias por hora garante uma
excelente precisão.
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Patrimony

SINOPSE
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DIA E DATA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Patrimony de carga automática, horas, minutos, segundos e
data, calibre 2450 Q6
Para aqueles que preferem a comodidade de um movimento de carga automática, a Vacheron
Constantin apresenta uma versão com a mesma tonalidade de azul, que indica as horas, os
minutos e os segundos, além de uma janela para a data.
Este relógio, singularmente elegante, revela a sua distinção através do fundo transparente, que
mostra os 196 componentes do calibre 2460 Q6 e o rotor oscilante de ouro de 22 quilates. O
excecional acabamento do movimento acentua o prazer do seu utilizador, enquanto a correia
de pele de aligátor e a fivela ardillon espelham o estilo intemporal destes relógios inspirados nos
códigos estéticos da década de 1950.
Com uma frequência de 28.800 alternâncias por hora, um compromisso perfeito entre a procura
de precisão e a determinação de garantir a máxima fiabilidade a longo prazo, o Calibre 2450
dispõe de uma ampla reserva de marcha de 40 horas. Os seus acabamentos satisfazem os
critérios mais estritos de excelência artesanal, assumidos pela Vacheron Constantin. Polidos,
biselados, polidos e chanfrados, os dentes de cada roda, de cada eixo e de cada ângulo agudo
refletem os valores de beleza interior, tão apreciados pela Casa.
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SINOPSE
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DIA E DATA
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–
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Patrimony dia da semana e data retrógrados,
calibre R2460 R31RY/2 de carga automática
Neste exemplo de originalidade e complexidade técnica, observar o duplo indicador retrógrado
do Patrimony dia e data retrógrados durante a transição do dia 31 de um mês para o dia 1 do mês
seguinte, ou de domingo para segunda-feira constitui uma autêntica maravilha.
Com 42,5 mm de diâmetro e apenas 9,7 mm de espessura, é possível apreciar neste prodígio
horológico a marca dos excecionais mestres relojoeiros da Casa que, numa amostra de destreza,
souberam conservar as harmoniosas proporções da coleção Patrimony. Ao conseguir que a
única coroa controle todas as funções, a necessidade de qualquer protuberância foi eliminada e
mantiveram-se as linhas uniformes desta histórica caixa. A correia de pele de aligátor com fecho
de báscula assegura a continuidade do delicioso estilo inspirado nos anos cinquenta.
O inegavelmente complexo calibre 2460 R31R7/2 é visível através do fundo transparente de
cristal de safira. Os seus 276 componentes, que atuam num espaço de apenas 5,4 milímetros de
espessura, conseguem garantir uma ótima fiabilidade e reserva de marcha.
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SINOPSE
–
PATRIMONY MANUAL
–
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–
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DESCRIÇÃO TÉCNICA
Patrimony manual
REFERÊNCIA

81180/000R-B518
Relógio distinguido com o Punção de Genebra

CALIBRE

1400
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga manual
20,65 mm (9’’’) de diâmetro, 2,60 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
98 peças
20 rubis

INDICAÇÕES

Horas e minutos

CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
40 mm de diâmetro, 6,79 mm de espessura
Estanquidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR

Azul meia-noite com acabamento acetinado e efeitos de raios de sol
Zona externa convexa com minuteria circular perlada
Marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates

CORREIA

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

FECHO

Fivela ardillon em ouro rosa 5N de 18 quilates
Forma de meia Cruz de Malta polida
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DESCRIÇÃO TÉCNICA
Patrimony carga automática
REFERÊNCIA

85180/000R-B515
Relógio distinguido com o Punção de Genebra

CALIBRE

2450 Q6
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
26,2 mm (11¼’’’) de diâmetro, 3,6 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
196 peças
27 rubis

INDICAÇÕES

Horas, minutos e data

CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
40 mm de diâmetro, 8,55 mm de espessura
Estanquidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR

Azul meia-noite com acabamento acetinado e efeitos de raios de sol
Zona externa convexa com minuteria circular perlada
Marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates

CORREIA

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

FECHO

Fivela ardillon em ouro rosa 5N de 18 quilates
Forma de meia Cruz de Malta polida
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Patrimony

SINOPSE
–
PATRIMONY MANUAL
–
PATRIMONY CARGA
AUTOMÁTICA
–
PATRIMONY DIA E DATA
RETRÓGRADOS
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DESCRIÇÃO TÉCNICA
Patrimony dia e data retrógrados
REFERÊNCIA

4000U/000R-B516
Relógio distinguido com o Punção de Genebra

CALIBRE

2460 R31R7/2
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
27,2 mm (11¼’’’) de diâmetro, 5,4 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
276 peças
27 rubis

INDICAÇÕES

Horas, minutos, dia da semana e data retrógrados

CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates
42,5 mm de diâmetro, 9,7 mm de espessura
Estanquidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR

Azul meia-noite com acabamento acetinado e efeitos de raios de sol
Zona externa convexa com minuteria circular externa composta por finas pérolas
polidas em ouro
Marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N 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 ouro rosa 5N de 18 quilates
Forma de meia Cruz de Malta polida
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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

