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Patrimony de carga automática
Elegância minimalista em tons azul-escuro

• A elegância intemporal de um novo mostrador azul com um acabamento acetinado com efeito de raios de 
sol 

• Dois modelos com uma silhueta feminina: uma versão discreta de 36 milímetros de diâmetro, em ouro 
rosa, e uma versão brilhante de 36,5 milímetros, cravejada com diamantes em ouro rosa. 

• Um calibre de carga automática, com massa oscilante esqueleto em ouro de 22 quilates, inspirada na Cruz 
de Malta.

Disponível em duas versões femininas de 36 e 36,5 milímetros, o relógio PATRIMONY de carga automática 
adota um novo mostrador com acabamento acetinado azul com efeito de raios de sol, que se conjuga 
perfeitamente com o ouro rosa da sua caixa. Um selo de distinção elegante e intemporal, seja na opção 
mais sóbria ou na versão com diamantes. Simplesmente excecional! 

A pureza das linhas da sua silhueta perfeitamente arredondada é refinada, subtil e delicada. A sua 
aparência é sóbria, distinta e com uma estética agradável. Desde 2004, a linha Patrimony representa 
a relojoaria intemporal, com um equilíbrio perfeito entre classicismo e modernidade. Apresentado em 
versões de 36 e 36,5 milímetros de diâmetro, estes novos modelos de carga automática Patrimony são 
perfeitos para o pulso feminino, graças ao seu esplêndido mostrador com um resplandecente azul-escuro, 
criado pela Vacheron Constantin especialmente para esta icónica linha. Adornado com o ouro rosa da 
versão mais sóbria ou circundado de diamantes numa exuberante interpretação em ouro rosa, o relógio 
de carga automática Patrimony reafirma com naturalidade a absoluta elegância do seu mostrador de 
tons azuis profundos. Este estilo minimalista, concebido tanto para o dia como para a noite, apresenta-se 
com uma bracelete em pele de crocodilo azul-escuro e com um movimento de carga automática com uma 
massa oscilante esqueleto em ouro de 22 quilates, inspirada pela Cruz de Malta. 
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Patrimony de carga automática – Simplesmente excecional!
O modelo Patrimony de carga automática é o relógio ideal para as mulheres que cultivam a sua imagem 
com um gosto irrepreensível. Seguras de si mesmas e assertivas, a sua personalidade manifesta-se 
no pulso através da delicada caixa em ouro rosa de 36 milímetros que aloja um mostrador azul-escuro. 
Geradora de reflexos brilhantes e de jogos de luzes graças ao acabamento acetinado com efeito de raios 
de sol, esta misteriosa tonalidade fica discretamente realçada pelos esbeltos marcadores horários, pelos 
minutos perolados levemente encastrados na superfície do mostrador e pelo indicador da data localizado 
às seis em ponto. Ponteiros horários e minutos de ouro rosa estilizados percorrem esta maravilha da 
sobriedade e da elegância. Paralelamente, cada momento que passa é indicado pelo grande ponteiro 
de segundos central, delicadamente curvado para seguir o refinado perfil do mostrador. Num discreto 
segundo plano, o calibre mecânico de carga manual 2450 Q6/2 encarrega-se de marcar o tempo. A sua 
etérea massa oscilante em ouro de 22 quilates inspira-se na Cruz de Malta. O relógio ajusta-se ao pulso 
com uma bracelete estilizada, sem costuras visíveis, em pele de crocodilo azul-escuro, no tom da cor do 
mostrador.
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Patrimony de carga automática com pedras preciosas 
- Um estilizado perfil realçado com diamantes  

A interpretação do Patrimony de carga automática com pedras preciosas dota as suas estilizadas linhas 
com um exuberante ornato: a deslumbrante silhueta da sua caixa em ouro rosa de 36,5 milímetros; a 
fascinante beleza de 68 diamantes lapidados, meticulosamente alinhados no bisel e o toque de mestre 
do diamante engastado na coroa. Uma preciosa cintilação que dota de maior intensidade ainda, o delicado 
resplendor azul-escuro do mostrador com acabamento acetinado e efeitos de raios de sol, cuja sóbria 
superfície subtilmente curvada fica elegantemente completada por um círculo de minutos perolados 
ligeiramente encastrado no material. Os esbeltos índices horários, a janela de data às seis em ponto e 
os estilizados ponteiros das horas e minutos ficam magistralmente coroados por um fino ponteiro dos 
segundos, delicadamente curvado em imitação do elegante perfil do mostrador. A magia estende o 
seu feitiço ao interior da caixa graças ao intrincado funcionamento do movimento de carga automática 
2450 Q6/2, adornado com um motivo de Côtes de Genève e equipado com uma massa oscilante esqueleto 
em ouro de 22 quilates, que se inspira na Cruz de Malta. Precisão e preciosismo são os conceitos essenciais 
que descrevem este relógio intemporal que abraça delicadamente o pulso com a sua bracelete de costuras 
invisíveis em pele de crocodilo azul-escuro. 
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Resumo
Esculpido em ouro rosa em dois diâmetros 36 e 36,5 milímetros, as linhas femininas do Patrimony de 
carga automática adotam um mostrador de cor azul-escuro. Ponderadamente sóbrio ou cravejado 
com diamantes, o icónico relógio da Vacheron Constantin expressa a sua intemporal elegância com uma 
indefetível precisão. Num discreto segundo plano, o calibre 2450 Q6/2 encarrega-se de marcar o tempo, 
adornado com um motivo de Côtes de Genève e equipado com uma massa oscilante esqueleto em ouro, 
inspirada na Cruz de Malta. Estes dois relógios minimalistas, que abraçam o pulso com a sua bracelete 
de costuras invisíveis em pele de crocodilo azul-escuro, a combinar com o mostrador, constituem a 
quintessência do refinamento relojoeiro. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony de carga automática

REFERÊNCIA 85515/000R-B644

CALIBRE 2450 Q6/2
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, carga automática
 26,20 mm (11¼’’’) de diâmetro, 3,60 mm de espessura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 196 peças
 27 rubis
 Relógio distinguido com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES Hora, minutos, segundos centrais
 Data
 
CAIXA  Ouro rosa 5N de 18 quilates
 36,50 mm de diâmetro, 9,15 mm de espessura
 Fundo em cristal de safira transparente 
 Bisel e coroa com 69 diamantes lapidados, engastados 
 Estanquidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR  Mostrador azul escuro com acabamento acetinado e efeito raios de sol 
 Zona externa convexa com minutaria circular perolada
 Marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 
BRACELETE   Pele de Alligator Mississippiensis azul escura, com forro em pele de bezerro, com ponta picotada, 

escamas quadradas  
 
FECHO   Ouro rosa 5N de 18 quilates
 Forma de meia Cruz de Malta polida
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Patrimony de carga automática

REFERÊNCIA 4100U/000R-B643

CALIBRE 2450 Q6/2
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, carga automática
 26,20 mm (11¼’’’) de diâmetro, 3,60 mm de espessura 
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
 196 peças
 27 rubis
                                                 Relógio distinguido com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES  Hora, minutos, segundos centrais
 Data
 
CAIXA  Ouro rosa 5N de 18 quilates
 36 mm de diâmetro, 8,10 mm de espessura
 Fundo em cristal de safira transparente 
 Estanquidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR  Mostrador azul escuro com acabamento acetinado e efeito raios de sol
 Zona externa convexa com minutaria circular perolada
 Marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 
BRACELETE  Pele de Alligator Mississippiensis azul escura, com forro em pele de bezerro, com ponta picotada, 

escamas quadradas  
 
FECHO                                               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
#OneOfNotMany

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

