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Sinopse
–
Um compromisso mútuo
–
Um protótipo de Overseas
de duplo fuso horário
–
Características técnicas

A Vacheron Constantin recordou a aventura de Cory Richards no Everest durante uma conferência de
imprensa e num evento dedicado aos clientes. O explorador e fotógrafo americano descreveu a sua recente
expedição, definitivamente "One of not many".
Para Cory Richards, fotógrafo profissional e explorador de longo percurso, o mundo está repleto de
curiosidades para descobrir, uma aventura permanente da qual nunca se cansa. De entre as suas muitas
viagens, aquelas que realizou aos Himalaias ocupam um lugar especial no coração deste experiente
montanhista. Já os conquistou duas vezes, uma delas sem oxigénio, em 2016. Sempre à procura de novos
desafios, estava preparado para iniciar uma terceira subida, desta vez ao longo da Cordilheira nordeste do
Tibete, uma das rotas mais difíceis para aceder ao teto do mundo. Infelizmente, as condições climáticas não
o permitiram. Apesar da minuciosa preparação, que durou mais de um ano, Cory Richards foi obrigado a
renunciar à sua intenção de alcançar o topo. Uma decisão que se revelou sábia, face aos caprichos da mãe
natureza.
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Um compromisso mútuo
Impulsionados por uma paixão comum, pela mesma visão de abertura ao mundo e gosto pela inovação,
e partilhando a audácia e o desejo de superar os limites, o explorador-fotógrafo americano e a
Vacheron Constantin decidiram unir-se na conquista e descoberta das belezas do planeta.
Cory Richards junta-se assim ao grupo muito restrito de personalidades selecionadas pela Vacheron
Constantin para representar a sua campanha de comunicação "One of not many". Expressando um
universo excecional, este conceito conta com as colaborações criativas de talentos reconhecidos pela sua
experiência e pela sua procura constante da excelência.
Simbolizando a beleza da Terra e da Natureza, as fotografias e vídeos realizados nas vertiginosas encostas
do Everest durante esta nova tentativa de subida de Cory Richards, estarão em exibição nas boutiques da
Vacheron Constantin do mundo inteiro. Esta colaboração criativa com a Manufatura deu origem à criação
de um protótipo - o Overseas de duplo fuso horário, que o explorador levou no pulso durante a subida.
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Em homenagem ao desafio assumido por Cory Richards:
um protótipo de Overseas de duplo fuso horário
Para marcar o ritmo da sua aventura nas encostas do Everest, Cory Richards necessitava de um relógio que
lhe permitisse saber as horas no Nepal, mas também nos Estados Unidos, para utilização no seu regresso.
Elegeu um Overseas de duplo fuso horário. Como tributo a este desafio e à sua constante procura de
superação, a Manufatura criou um protótipo a pensar especialmente numa solução que desse resposta a
Cory Richards, e é assim que o relógio apresenta um peso oscilante gravado com um desenho inspirado
numa das suas fotos do Everest.
A caixa, de 41 mm, é moldada com titânio resistente e leve; debaixo do bisel introduziu-se um reforço
realizado com tântalo, um metal particularmente duro, e a proteção da coroa está reforçada com dois
protetores de titânio. Este modelo está equipado com um tecido técnico Ventile ® azul acinzentado, com
costuras cor de laranja, que se distingue pela sua densidade, além da sua excecional impermeabilidade.
A natureza desportiva do protótipo revela-se também na esfera azul acinzentada, com um toque alaranjado,
bem como no tratamento NAC aplicado ao seu movimento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protótipo de Overseas de duplo fuso horário
REFERÊNCIA

7910V / 000T-B603

CALIBRE 		5110 DT
		Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin
		Mecânico, com corda automática.
		Acabamento NAC
		Massa oscilante Overseas em ouro rosa de 22K com gravura Everest
		30.6 mm (13¼ '' '') de diâmetro, 6 mm de espessura
		Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha.
		4 Hz (28.800 vibrações / hora)
		234 peças
		37 joias
		Certificado com o prestigioso Selo de Genebra
INDICAÇÕES
Horas e minutos.
		Segundo central
		Segundo fuso horário, fixo pela coroa.
		Indicação dia / noite às nove em ponto (AM / PM), sincronizada com o tempo de referência
		Data às 6 em ponto, sincronizada com a hora local, estabelecida por um pulsador.
CAIXA		de titânio e tântalo.
		41 mm de diâmetro, 12.8 mm de espessura
		Protetor da coroa de titânio com coroa de tântalo
		Anel de ferro doce para proteção antimagnética
		Coroa aparafusada e parafuso à pressão ¼ de volta
		Fundo transparente com cristal de safira
		Estanqueidade testada sob uma pressão de 15 bar (unos 150 metros)
MOSTRADOR
com acabamento granulado e de cor cinzenta escura.
		Índices e ponteiros de horas e minutos em ouro de 18 K com tratamento oxidado preto, realçado
com Super-LumiNova®
BRACELETE		têxtil técnico Ventile® cinzento escuro
		Vem com uma segunda correia de borracha cinzenta.
FECHO		com fivela de titânio.
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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
#OneOfNotMany

