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• Um modelo de joalharia que vem enriquecer a nova coleção da Vacheron Constantin.
• O encontro entre a relojoaria, a couture e a joalharia, numa interpretação da mestria artesã, da excelência
e da beleza.
• Caixa de 37 milímetros de diâmetro, em ouro branco, que se prolonga até convergir numa bracelete em
ouro branco, ambas integralmente cravejadas de diamantes.
• Mostrador em pavé com uma elegante indicação descentrada das fases da Lua, inspirado no histórico
património da Casa.

17 de março de 2020 – Depois da união entre a Alta Relojoaria e a Alta Costura, a nova coleção feminina da
Vacheron Constantin consagra o virtuosismo dos seus mestres joalheiros com um fascinante relógio com
as fases da lua, o Égérie moon phase, que destila o tempo numa chuva de diamantes.
Na mitologia romana, Egeria era o nome de uma ninfa cuja capacidade criativa inspirava artistas e
desenhadores. Na Vacheron Constantin, é hoje o nome da nova coleção feminina, cuja capacidade de
atração resulta da junção das várias valências da Alta Manufatura. A Alta Relojoaria transmite a sofisticação
técnica tão apreciada pela Vacheron Constantin e o legado dos indicadores assimétricos que marcaram
a sua história, enquanto que a Alta Costura dota o Égérie de estilo, formas magnificamente refinadas,
atenção ao pormenor e primorosas texturas. Esta dupla inspiração incorporada nos primeiros modelos da
coleção, Égérie de carga automática, Égérie fase lunar, Égérie fase lunar diamantes em pavé, é enriquecida
pela perícia dos mestres joalheiros da Casa.

2

Égérie fase lunar de joalharia

Feminilidade cravejada de diamantes
Entre no mundo da “Alta Manufatura”

Introdução
–
Égérie fase lunar de
joalharia
–
Resumo
–
Características técnicas

Égérie fase lunar de joalharia é, acima de tudo, um excecional exercício de sedução estética, uma
requintada silhueta com uma impecável adaptação ao pulso. A caixa, um círculo de 37 milímetros de
diâmetro esculpido em ouro branco, é debruada por 246 diamantes de talha brilhante. A bracelete,
flexível e adaptável, é composta por cinco filas guarnecidas com 588 diamantes com lapidação
em brilhante. O mostrador abre-se a um cenário repleto de luz, cravejado com 510 diamantes com
lapidação em brilhante.
Égérie fase lunar de joalharia, à semelhança de um vestido de alta costura, oculta no seu interior
um mundo de detalhes. Especialmente concebidos para a coleção, os números caligráficos exibem
a subtileza da renda; o indicador de fase lunar é adornado com diamantes, e os ponteiros feuille de
horas e minutos recordam os utilizados pelos ágeis dedos dos estilistas de Alta Costura.
Égérie fase lunar de joalharia constitui também, uma homenagem à tradição relojoeira da
Vacheron Constantin, ao incorporar a liberdade criativa da Casa, o seu estilo e a sua experiente
mestria. Fazendo referência aos indicadores assimétricos presentes na Casa desde o século XIX,
nomeadamente com os submostradores entrelaçados, a indicação descentrada das fases da lua
destaca-se numa subtil linha diagonal formada pelo emblema da Vacheron Constantin e pela coroa
rematada com um diamante com lapidação rosa.
Num segundo plano, o tempo é regulado pelo calibre automático 1088L com indicação de fase lunar,
desenvolvido pela Manufatura, cujo esmerado acabamento pode ser admirado através do fundo da
caixa de cristal de safira: os acabamentos com Côtes de Genève elaborados à mão são sobrevoados
por uma elegante massa oscilante esqueletizada, elaborada em ouro de 22 quilates, inspirada na
forma da Cruz de Malta. Uma assinatura inconfundível de Alta Relojoaria para este relógio Égérie
fase lunar de joalharia, disponível exclusivamente nas Boutiques Vacheron Constantin.
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Resumo
Um novo modelo de joalharia decorado com uma cascata de diamantes vem enriquecer a nova
coleção feminina da Vacheron Constantin. Utilizando como fonte de inspiração a conjugação de
técnicas da Alta Manufatura, no Égérie fase lunar de relojoaria materializa-se o requinte da AltaCostura e a sofisticação técnica da Alta Relojoaria. Esta interpretação distingue-se pela sua caixa em
ouro branco de 37 milímetros, com um mostrador e uma bracelete cravejada com 1344 diamantes de
talha brilhante, além de um diamante de talha rosa que remata a coroa descentrada, alinhando-se
com o indicador de fase lunar.
Apresentando uma grande harmonia visual, onde se observa a influência do acervo da Casa, a
composição pulsa ao ritmo do calibre de Manufatura 1088 L, cujos requintados acabamentos são
visíveis através do fundo da caixa, em cristal de safira.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie fase lunar de joalharia
REFERÊNCIA

8016F/126G-B499

CALIBRE

1088 L
Calibre de manufatura
Mecânico, carga automática
30 mm (9’’’) de diâmetro, 5 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias/hora)
164 peças
26 rubis

INDICAÇÕES

Horas, minutos, ponteiro dos segundos central
Fase lunar

CAIXA

Caixa em ouro branco de 18 quilates com 246 diamantes de lapidação em brilhante
engastados
37 mm de diâmetro, 10,53 mm de espessura
Coroa com um diamante de lapidação rosa engastado
Fundo de cristal de safira transparente
Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR

Em ouro branco de 18 quilates com 510 diamantes de lapidação em brilhante
Luas de madrepérola atrás de uma nuvem de cristal de safira translúcido
Números arábicos aplicados em ouro branco de 18 quilates

BRACELETES

Em ouro branco de 18 quilates com 588 diamantes de lapidação em brilhante

FIVELA

Fecho de báscula em ouro branco de 18 quilates

Relógio disponível exclusivamente nas Boutiques Vacheron Constantin.
1345 diamantes ~11,95 quilates
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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 de 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, Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à
sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças
ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

