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Traditionnelle carga manual Coleção Excellence Platine

Sinopse
–
Características técnicas

• Caixa, mostrador, coroa, fivela e pespontos da correia em platina 950
• Série limitada de 75 unidades.
Dado que a platina ocupa um lugar especial no âmbito da relojoaria de prestígio, a Vacheron Constantin criou em 2006
uma coleção dedicada a este metal precioso, a qual denominou Coleção Excellence Platine. Constituída exclusivamente
por modelos excecionais elaborados em edições limitadas, a coleção é ampliada agora com uma nova versão do famoso
Traditionnelle de carga manual.
O relógio Traditionnelle de carga manual é a perfeita materialização do espírito da Vacheron Constantin, quer pela
discreta elegância do seu desenho, quer pelo respeito pelos valores tradicionais da Alta Relojoaria. O modelo
apresentado é uma versão integralmente elaborada em platina, que se enquadra na prestigida Coleção Excellence
Platine tão apreciada pelos colecionadores, apaixonados pelos modelos exclusivos. Este novo relógio estará disponível
numa edição limitada de 75 unidades, numeradas individualmente.
À exceção dos índices horários e dos ponteiros, em ouro branco, todo o relógio - caixa, mostrador, coroa e fivela da
correia - utiliza a platina 950. Para adicionar um último toque de requinte, os pespontos da correia de pele de aligátor
azul-escuro são realizados com fio de seda e platina entrelaçadas.
No mostrador, com acabamento granitado, acentuado com a aplicação de belos índices horários, a minuteria ao estilo
caminho-de-ferro e o ponteiro pequeno dos segundos às seis horas, consegue-se obter um notável equilíbrio visual.
A inscrição "Pt950", colocada entre os índices horários das 4 e das 5, indica discretamente que este modelo pertence à
Coleção Excellence Platine.
No interior da caixa de 38 milímetros de diâmetro palpita um movimento que também faz as honras da tradição da Alta
Relojoaria, em termos de precisão e de fiabilidade. O calibre de manufatura de carga manual 4400 AS, cujo esplêndido
e delicado acabamento à mão pode ser admirado através do fundo transparente de cristal de safira, dispõe de uma
reserva de marcha de 65 horas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle carga manual - Coleção Excellence Platine
REFERÊNCIA

82172/000P-B527

CALIBRE

4400 AS
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga manual
28,6 mm (12½’’’) de diâmetro, 2,8 mm de espessura
Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
127 peças
21 rubis
Relógio certificado com a Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos, ponteiro pequeno dos segundos

CAIXA

Platina 950
38 mm de diâmetro, 7,77 mm de espessura
Fundo em cristal de safira transparente
Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente
30 metros de profundidade)

MOSTRADOR

de platina, acabamento granitado
inscrição "Pt950" entre os índices das 4 e das 5
Marcadores horários aplicados e Cruz de Malta em ouro branco de 18 quilates

CORREIA

Pele de Aligátor Mississippiensis azul-escuro, com forro de pele de aligátor, cosida à mão com seda
e platina 950, acabamento artesanal, grandes escamas quadradas

FIVELA

Formato de meia Cruz de Malta polida

Série limitada de 75 relógios, cada um com o seu respetivo número de série
“Nº X/75" gravado no fundo.
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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

