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• Dois novos modelos com mostrador lacado a preto
• O Overseas dual time oferece uma leitura simultânea de dois fusos horários
• O modelo Overseas Lady em quartzo apresenta-se orlado de diamantes, proporcionando um contraste
marcante e muito atrativo
• Bracelete / correias intercambiáveis

Segunda-feira, 18 de novembro - A coleção Overseas surge agora com uma imagem fortemente marcada
pelo preto. Duas novas referências com mostrador lacado a preto, emoldurado pelo sumptuoso brilho
da caixa em aço. Lançado em 2018, o modelo Overseas dual time, equipado com o movimento de carga
automática da manufatura 5110 DT, oferece uma leitura simultânea de dois fusos horários, bem como
indicações completas de data e de dia/noite. O Overseas Lady de quartzo deslumbra pelos diamantes
do bisel, que iluminam o percurso das suas setas, enquanto a data surge às três horas em ponto. Após
o sucesso do Overseas Chronograph e do Overseas Automatic com mostrador preto, as novidades hoje
apresentadas enriquecem a oferta de referências com o disco preto, muito apreciadas e procuradas pelos
colecionadores.
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Overseas Duplo Fuso Horário
Embora, por norma, se associem as viagens a relaxantes escapadas para fugir das multidões, viajar requer
um planeamento meticuloso. Como tal, a Vacheron Constantin idealizou o relógio Overseas duplo fuso
horário, que se integra numa coleção dedicada especificamente ao espírito viajante. Todos os aspetos
deste relógio foram concebidos tendo em consideração os fatores variáveis que marcam o percurso do
dia-a-dia dos viajantes incansáveis, interpretados de uma forma prática, útil e claramente elegante.
A legibilidade do novo disco preto, o simples e fácil ajuste das funções, além da comodidade de utilização,
garantida em todas as situações graças às três braceletes / correias intercambiáveis, fazem deste
Overseas duplo fuso horário a companhia perfeita para viajar a qualquer parte do mundo.
No coração deste relógio palpita o calibre de carga automática da Manufatura 5110 DT, que deriva do
5100. A característica que o distingue é a leitura simultânea de dois fusos horários. Além das indicações
tradicionais de hora local mediante ponteiros centrais, existe um quarto ponteiro, terminado em ponta de
seta vermelha, que indica a hora “de casa”, combinado com um indicador dia/noite. O ponteiro da data que
se observa num setor às 6 horas, está sincronizado com a hora local, e ajusta-se com um pulsador. As duas
zonas de 12 horas ajustam-se em ambas as direções através da coroa. Funcionando a uma frequência de
4 Hz (28.800 alternâncias por hora), este calibre 5110 DT, composto por 234 peças, dispõe de uma cómoda
reserva de marcha de 60 horas, graças aos dois barriletes que se carregam através da massa oscilante de
ouro de 22 quilates, adornada com uma rosa-dos-ventos e visível através do fundo transparente de cristal
de safira.
O principal objetivo de conseguir um relógio que seja prático em todas as ocasiões é conseguido graças
à sua legibilidade. Como contraposição ao novo mostrador translúcido preto lacado, o contraste dos
indicadores, dos marcadores horários facetados e dos ponteiros em ouro de 18 quilates com material
luminescente, é digno de admiração. E, visto tratar-se de um relógio-instrumento de alta precisão,
adicionou-se uma escala dupla de minutos e segundos à volta do perímetro. Na caixa em aço de
41 milímetros, característica emblemática da coleção com bisel hexagonal, a coroa e o pulsador da data
são roscados, para garantir a estanqueidade do relógio a 150 metros de profundidade. Este Overseas duplo
fuso horário disponibiliza, assim, todas as características de um relógio com personalidade vincada, sem
perder todo o seu encanto, reforçado, em cada ocasião, pela possibilidade de selecionar uma das suas três
braceletes / correias intercambiáveis. Sem necessidade de nenhum tipo de ferramenta, este relógio pode
usar-se com uma bracelete em aço de elos com acabamentos polidos e acetinados, inspirados na Cruz de
Malta, ou opcionalmente, com correias de borracha ou de pele de aligátor.
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Overseas Lady em quartzo
Os modelos em quartzo para senhora, nas referências de relógios elegantes com caráter desportivo,
estão enraizados na tradição da Casa. A lendária coleção 222, lançada em 1977, já contava com versões
femininas, em ouro ou em dois tons -ouro e aço-, que dispunham de movimentos de quartzo. Dezanove
anos mais tarde, a Vacheron Constantin apresentou a coleção Overseas, composta por três modelos,
entre eles, um modelo para senhora com movimento de quartzo, à semelhança do modelo 222, que foi
particularmente apreciado pelas senhoras, graças à sua precisão e ao seu aspeto prático.
O novo Overseas Lady em quartzo aloja-se numa caixa de 33 milímetros, que combina feminilidade e
encanto com uma imagem desportiva. Orlado com um bisel engastado com diamantes, o mostrador
lacado a preto com efeitos de raios de sol contrasta agradavelmente com os ponteiros e os marcadores
horários facetados e luminescentes, em ouro branco de 18 quilates. Este modelo Overseas, prático e
eminentemente legível, reforça a sua imagem desportiva com as robustas e vigorosas linhas da sua caixa,
estanque até 50 metros, que fluem até integrar-se numa bracelete de aço intercambiável, para utilizar de
acordo com as preferências da sua proprietária.
Adaptável a todos os pulsos, graças aos seus 33 milímetros de diâmetro, este modelo apresenta um estilo
que evolui à medida que o dia avança, devido ao conceito de braceletes/correias intercambiáveis, que
proporcionam ao relógio uma capacidade de adaptação camaleónica. Com um desenho que garante que
a Coleção Overseas se manterá firmemente ancorada na atualidade, o conceito de intercambiabilidade
de braceletes/correias, lançado em 2016, é retomado neste modelo. O relógio opta pela modularidade e
por um toque de personalização que oferece a possibilidade de ser utilizado com uma bracelete metálica
formada por elos em forma de meia Cruz de Malta (caso se prefira uma aparência mais casual) ou com uma
correia em couro (na versão mais elegante) ou em borracha (como toque desportivo), e sem necessidade
de utilizar quaisquer ferramentas para fazer as respetivas substituições.
O bisel hexagonal, cuja forma é uma reminiscência da emblemática Cruz de Malta da Vacheron Constantin,
está adornado com 78 diamantes de lapidação redonda. Para privilegiar a funcionalidade, elegeu-se um
movimento de quartzo com horas e minutos, que também tem uma função de ponteiro de segundos
central e de indicação de data às 3 horas em ponto.
Disponível em três versões, dois modelos em aço com mostrador preto ou azul “denim”, e um modelo em
ouro rosa com mostrador prateado, este novo relógio dispõe de todas as características desejadas num
relógio com caráter, sem renunciar ao seu encanto inato.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas Duplo Fuso Horário
REFERÊNCIA

7900/110A-B546

CALIBRE

5110 DT
Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
Rotor Overseas em ouro de 22 quilates
30,6 mm (13¼’’’) de diâmetro, 6 mm de espessura
Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha
4 Hz, (28.800 alternâncias por hora)
234 peças
37 rubis
Relógios distinguidos com a Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Hora, minutos e segundos centrais
Segunda zona horária, configurada através da coroa
Indicação dia/noite (AM/PM) situada às 9 horas, sincronizada com a hora de origem
Data às 6 horas, sincronizada com a hora local, configurada mediante pulsador
		
CAIXA
Aço inoxidável
41 mm de diâmetro, 12,8 mm de espessura
Aro de encaixe em ferro doce que garante uma proteção antimagnética
Com coroa roscada e pulsador bloqueado mediante rosca (um quarto de volta)
Fundo em cristal de safira transparente
Estanqueidade testada sob uma pressão de 15 bares (aproximadamente a 150 metros de profundidade)
MOSTRADOR

Translúcido, lacado em tons pretos, base acetinada com efeitos de raios de sol e friso com acabamento
aveludado
Índices horários aplicados e ponteiros de horas e minutos em ouro branco de 18 quilates realçados com
material luminescente branco

BRACELETE / CORREIAS Bracelete em aço com elos polidos e desbastados em forma de meia Cruz de Malta
Segunda correia em couro preto de Alligator Mississippiensis com forro interno de nobuck preto e efeito
microperfurado cosido à mão, com grandes escamas quadradas
Terceira correia de borracha preta.
FECHOS

Bracelete em aço inoxidável com triplo fecho de báscula em aço inoxidável com pulsadores e sistema de
ajuste para uma máxima comodidade
Extra - Triplo fecho de báscula em aço inoxidável com pulsadores e um sistema de intercambio
patenteado, compatível com as duas correias adicionais
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas Lady em quartzo
REFERÊNCIA

1205V/100A-B591

CALIBRE

1207 SC
Quartzo
18,80 mm (8¼’’’) de diâmetro, 2,20 mm de espessura
32.768 Hz
74 peças
7 rubis

INDICAÇÕES

Hora, minutos e segundos centrais
Data às 3 horas em ponto

CAIXA

Aço inoxidável
33 mm de diâmetro, 9,37 mm de espessura
Aro de encaixe em ferro doce que garante uma proteção antimagnética
Coroa roscada
Estanqueidade testada sob uma pressão de 5 bares (aproximadamente a 50 metros de profundidade)

MOSTRADOR

Translúcido, lacado em tons pretos, base acetinada, com efeitos de raios de sol e friso com acabamento
aveludado
Índices horários aplicados e ponteiros das horas e minutos em ouro branco de 18 quilates realçados com
material luminescente branco

BRACELETE / CORREIAS Bracelete em aço, com elos polidos e desbastados em forma de meia Cruz de Malta
Segunda correia em couro preto de Alligator Mississippiensis com forro interno de nobuck preto e efeito
microperfurado cosido à mão, com grandes escamas quadradas
Extra - Terceira correia em borracha preta.
FECHOS

Bracelete em aço inoxidável com triplo fecho de báscula em aço inoxidável com pulsadores e sistema de
ajuste para uma máxima comodidade
Extra - Triplo fecho de báscula em aço inoxidável com pulsadores e um sistema de intercambio
patenteado, compatível com as duas correias adicionais
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Resumo
A coleção Overseas, consagrada ao espírito das viagens, apresenta-se com uma imagem fortemente
marcada pelo preto. Os dois novos relógios Overseas surgem com uma caixa em aço que realça o
mostrador lacado a preto. Lançado em 2018, o modelo Overseas dual time, equipado com o movimento
de carga automática de manufatura 5110 DT, permite uma leitura simultânea de dois fusos horários,
fornecendo ainda as indicações completas de data e de dia/noite. O Overseas Lady de quartzo adiciona
à coleção uma nova caixa de 33 milímetros de diâmetro que, com os 78 diamantes do seu bisel, ilumina
o percurso das setas e a data exibida às 3 horas em ponto. Como acontece em toda a coleção Overseas,
estes dois novos modelos têm a capacidade de fazer evoluir o seu estilo em função das pulseiras/correias
intercambiáveis.
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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

