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• Dois modelos novos com diamantes de talha brilhante engastados.
• Um modelo em ouro rosa 5N de 18 quilates protagonizado pelo muito apreciado mostrador clássico
lacado em tons prateados.
• Um modelo em aço que se atreve a adotar um tom original, vestindo o seu mostrador de azul denim.
• Braceletes /correias facilmente intercambiáveis.
Fevereiro 2020 – A coleção Overseas revela o seu lado feminino. Dois relógios novos que recebem o tempo com um
mostrador lacado em tons prateados, no caso da versão em ouro rosa 5N de 18 quilates, e com um mostrador lacado
num tom azul denim, no caso da versão em aço. Os biséis hexagonais decorados com diamantes de talha brilhante
iluminam o percurso dos ponteiros e o indicador da data, situado às 3 horas.
O património da Vacheron Constantin conta com inúmeros modelos femininos de quartzo elegantes e informais, um
tipo de movimento que é particularmente apreciado pelas mulheres, graças à sua precisão e conveniência. O lendário
222, lançado em 1977, já incluía versões femininas, uma em ouro e outra em dois tons, ouro e aço. Em 1996, a Vacheron
Constantin apresentou a coleção Overseas, e nos seus três primeiros modelos incluía-se um para senhora de quartzo,
que dava continuidade ao modelo 222.
O novo Overseas 33 mm oferece uma encantadora combinação de feminilidade, charme delicado e desportividade.
O bisel hexagonal destes dois modelos, com um perfil que, ao seu modo, recorda a emblemática Cruz de Malta da
Vacheron Constantin, está decorado com 78 diamantes de talha brilhante. Os mostradores lacados com acabamento
acetinado com efeitos de raios de sol contrastam na perfeição com os ponteiros e os marcadores horários facetados
e luminescentes. A versão em tom prateado conjuga-se harmoniosamente com o ouro, enquanto que a interpretação
em aço assume o novo tom lacado em azul denim, desenvolvido especificamente para este modelo.
A fascinação exercida por estes modelos práticos e com uma extraordinária legibilidade é reforçada com as robustas
e vigorosas linhas da sua caixa, estanque até uma profundidade aproximada de 50 metros (5 bares), que fluem até se
integrarem numa bracelete/correia intercambiável, de acordo com as preferências da sua proprietária.
Adequado para todos os pulsos, graças aos seus 33 milímetros de diâmetro, este modelo sabe evoluir à medida que o
dia avança, graças às suas braceletes/correias intercambiáveis, baseadas no conceito, lançado em 2016. Desta forma,
os relógios assumem a personalização, uma vez que oferecem a possibilidade de serem utilizados com uma bracelete
metálica ou com um correia em couro na versão em aço, ou com correias em aligátor ou borracha na versão em ouro, e
sempre sem necessidade de utilizar ferramentas!
Com o foco na funcionalidade e devido ao delicado diâmetro do relógio, elegeu-se um movimento de quartzo para
impulsionar os ponteiros das horas e minutos, assim como o ponteiro dos segundos central e o indicador de data,
visível através de uma janela situada às 3 hora em ponto.
Este modelo também é disponibilizado na versão em aço com mostrador lacado em preto.

2

Overseas 33 mm

Uma interpretação feminina do casual chic

Introdução
–
Resumo
–
Características técnicas

Resumo
A Coleção Overseas, dedicada ao espírito viajante dá as boas-vindas a dois novos modelos de quartzo, de 33 mm
de diâmetro. A versão em ouro rosa 5N de 18 quilates opta por um mostrador lacado em tons prateados, enquanto
a versão em aço destaca-se pelo seu mostrador lacado em tom azul denim, especialmente concebido para esta
coleção. Os 78 diamantes que decoram o bisel hexagonal iluminam o percurso dos ponteiros e a data, visíveis às 3
horas em ponto. À semelhança de toda a coleção Overseas, o estilo destes dois novos modelos evolui ao ritmo das
suas braceletes/correias intercambiáveis.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas 33 mm
REFERÊNCIA

1205V/000R-B592: mostrador em tom prateado
1205V/100A-B590: mostrador azul denim

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 três horas em ponto

CAIXA

Ouro rosa 5 N de 18 quilates / Aço inoxidável
33 mm de diâmetro, 9,37 mm de espessura
Bisel com 78 diamantes de talha brilhante engastados (aproximadamente 0,8 quilates)
Aro de encaixe de ferro doce que garante a proteção antimagnética
Coroa de rosca
Estanqueidade testada a uma pressão de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

MOSTRADOR

Translúcido, lacado em tons prateados / azul denim, base acetinada com acabamento com efeitos de raios
de sol e com friso circular com acabamento acetinado
Índices horários aplicados e ponteiros de horas e minutos em ouro rosa 5N de 18 quilates / ouro branco de
18 quilates ressaltados com material luminescente branco

BRACELETES / CORREIAS 1205V/000R-B592: correia em pele branca de Alligator Mississippiensis com forro interno de nobuck
branco e preto e efeito microperfurado, cosida à mão.
Fornecida com uma segunda correia em borracha branca.
1205V/100A-B590: bracelete em aço, com elos polidos e desbastados em forma de meia Cruz de Malta.
Fornecida com uma segunda correia em pele azul denim de Alligator Mississippiensis com forro interno de
nobuck azul denim e efeito microperfurado, cosida à mão.
Entregue com uma terceira correia em borracha azul denim.
FECHOS

1205V/000R-B592:
Triplo fecho de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates com pulsadores e um sistema de intercâmbio
patenteado compatível com as duas correias adicionais
1205V/100A-B590:
Bracelete em aço inoxidável, com um triplo fecho de báscula inoxidável, com pulsadores e um sistema de
ajuste para uma máxima comodidade
Fornecida com um segundo triplo fecho de báscula em aço inoxidável com pulsadores e um sistema de
intercâmbio patenteado compatível com as duas correias adicionais.
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Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há
mais de 265 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

