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• Relógio de tipo regulador, com indicação separada de horas e minutos 
• Calendário perpétuo com fases lunares, movido pelo exclusivo calibre 2460 RQP 
• Modelo de joalharia em ouro branco, adornado com um mostrador cor de ameixa e guilloché feito à mão 

Inspirado nos relógios de precisão que começaram a ser usados no século XVII para acertar os guardiões do tempo, este relógio de tipo 
regulador está equipado com um calendário perpétuo, uma complicação muito útil e perfeitamente alinhada com o espírito "funcional" desta 
criação única e exclusiva. Os diamantes que cintilam engastados no bisel e o delicado motivo guilloché do seu mostrador de cor de ameixa 
conferem um subtil esplendor aos intuitivos indicadores deste relógio. 

Precisão e Legibilidade  
Esta referência às obras-primas dos Cabinotiers não é uma coincidência. Com os seus mostradores de minutos separados mediante 
um ponteiro central, e das horas mediante um submostrador localizado às 12 em ponto, este relógio é uma referência direta aos relógios 
reguladores que começaram a ser usados no século XVII para acertar os guardiões do tempo. Também conhecidos como "relógios mestres", 
estes instrumentos cronológicos de alta precisão eram utilizados na sua época como referência nas oficinas de relojoaria e em observatórios 
astronómicos. Com este modelo único e exclusivo, a Vacheron Constantin perpetua a tradição dos mestres relojoeiros de antigamente, 
que necessitavam de instrumentos fiáveis e perfeitamente legíveis para ter o tempo, no seu trabalho quotidiano. No entanto, esta "relação 
inteligente" entre as indicações cronológicas, por si só, não teria sido um exercício suficientemente relevante se o relógio não incorporasse uma 
das complicações mais importantes da horologia mecânica. Com o seu calendário perpétuo, um mecanismo que não requer nenhum acerto 
até 2100, este relógio do tipo regulador converte-se num peça excecional de relojoaria cuja funcionalidade se reafirma com a característica 
elegância da Vacheron Constantin. O mostrador em cor de ameixa, com um delicado acabamento em guilloché elaborado à mão e com um 
motivo de raios de sol ondulados, está primorosamente orlado com uma corola de 62 diamantes lapidados (1,40 quilates), engastados no bisel. 

Um movimento magnificamente elaborado à mão  
Para fazer funcionar as funções de tipo regulador deste relógio de 42 milímetros de diâmetro em ouro branco e as suas indicações de 
calendário perpétuo, a Vacheron Constantin escolheu o calibre de carga automática 2460 RQP. Em consonância com o espírito dos relógios 
reguladores históricos, os indicadores foram distribuídos no mostrador tendo como principal objetivo alcançar o equilíbrio visual. As aberturas 
para as indicações da semana e mês, delicadamente emolduradas em ouro branco, estão em ambos os lados do submostrador das horas. O 
ciclo de anos bissextos surge através de uma discreta abertura no submostrador de horas, simetricamente alinhada com a indicação de data 
de tipo ponteiro, que se mostra às 6 em ponto. Composto por 334 peças meticulosamente decoradas, o 'motor' exclusivo deste modelo do 
tipo regulador, hermético até trinta metros de profundidade, bate com uma frequência de 28.800 alternâncias por hora e tem uma reserva de 
marcha aproximada de 40 horas. 
A marca distintiva deste relógio também fica patente na sua correia em pele de Alligator Mississippiensis, cujos tons ameixa recordam os do 
mostrador. Cosida à mão e com grandes escamas quadradas, esta correia fecha-se com uma fivela de pino, com a forma da Cruz de Malta, 
adornada com 11 diamantes lapidados (0,78 quilates). 

Les Cabinotiers: criações únicas.  
No universo da Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representam um departamento por direito próprio, dedicado à personalização de relógios 
e à criação de peças únicas. Esta tradição remonta ao século XVIII, época em que os mestres relojoeiros eram denominados cabinotiers e 
trabalhavam em oficinas banhadas de luz natural, conhecidas como cabinets que se localizavam nos andares superiores dos edifícios de 
Genebra. Das mãos destes cultos artesãos, abertos às novas ideias do Século das Luzes, nasceram excecionais instrumentos de relojoaria, 
inspirados na astronomia, na engenharia mecânica e nas artes. Essa capacidade, combinada com a experiência, que constitui a grande tradição 
relojoeira genebrina, tem fluido pelas veias da Vacheron Constantin desde 1755.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Versão breve  
Inspirado nos relógios de precisão que começaram a ser usados no século XVII para acertar os guardiões do tempo da altura, este relógio de 
tipo regulador, com indicações separadas de horas e de minutos, está equipado com um calendário perpétuo, uma complicação muito útil 
e perfeitamente alinhada com o espírito "funcional" desta criação única e singular. Para fazer funcionar as funções de tipo regulador deste 
relógio de 42 milímetros de diâmetro em ouro branco e as suas indicações de calendário perpétuo, a Vacheron Constantin escolheu o calibre 
de carga automática 2460 RQP. Este relógio de joalharia Les Cabinotiers Regulator de calendário perpétuo, está dotado de uma legibilidade 
perfeita e destaca-se pela sua elegância graças ao seu mostrador de cor ameixa com um delicado guilloché feito à mão que mostra um 
motivo ondulado de raios de sol, acentuado pelo esplendor dos 62 diamantes lapidados (1,40 quilates) engastados no bisel. A correia em 
pele de crocodilo, no tom do mostrador, presa por uma fivela de pino com pedras preciosas engastadas, realça a distinção deste relógio que 
enfatiza a singularidade do seu mostrador. 
 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Les Cabinotiers Regulator perpetual calendar Jewellery

REFERÊNCIA  4005C/000G-B552

CALIBRE   2460 RQP
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga automática 
 27,50 mm de diâmetro, 5,84 mm de espessura 
 Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 40 horas 
 4 Hz (28.000 alternâncias/hora) 
 334 peças 
 27 rubis 
 Relógio distinguido com o Selo de Genebra 

INDICAÇÕES   Minutos e horas descentralizadas
 Calendário Perpétuo (dia da semana, data, mês e ano bissexto)
 Fases lunares

CAIXA   Ouro branco de 18 quilates 
 Bisel com 62 diamantes lapidados engastados, com um peso total aproximado de 1.40 quilates 
 42 mm de diâmetro, 11,80 mm de espessura 
 Fundo de cristal de safira transparente 

MOSTRADOR   Mostrador em ouro de 18 quilates, de cor ameixa com guilloché elaborado à mão com uma decoração de raios de 
sol ondulados 

  Disco lunar em ouro branco de 18 quilates

BRACELETE   Pele de Alligator Mississippiensis de cor ameixa escura, com forro em pele de crocodilo, cosida à mão, acabamento 
artesanal, escamas quadradas grandes 

FECHO    Fivela de tipo dobrável, em ouro branco de 18 quilates, com 11 diamantes lapidados engastados, com um peso total 
aproximado de 0,78 quilates. 

 Formato de meia Cruz de Malta 

COFRE E ACESSÓRIO  Modelo Les Cabinotiers 

Peça única 
Indicações “Pièce unique” e "Les Cabinotiers" gravadas no fundo do relógio. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


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

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

