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• Uma viagem ao coração das complexidades mecânicas.
• Um movimento da Manufatura ultraplano completamente esqueletizado com calendário perpétuo, 

Calibre 1120 QPSQ/1.
• Uma caixa extraordinariamente plana, com uma espessura de apenas 8,1 mm.
• Braceletes/correias intercambiáveis.

25 de abril de 2020 – A coleção Overseas enriquece a sua gama com um novo campo de exploração. Ao prestígio de 
uma caixa e de uma bracelete de metal precioso associa-se agora a sofisticação extraordinária de um movimento 
esqueletizado, igualmente ultraplano, que aloja um calendário perpétuo, proporcionando à peça uma combinação de 
estética contemporânea com relojoeira. 

Nesta nova versão revestida em ouro, a Vacheron Constantin acrescenta um novo ênfase à expressão dos valores da 
alta relojoaria. Enquanto mantém o seu design dinâmico, a estética da peça é transformada pelo mostrador de safira 
que convida o observador a uma viagem ao coração do movimento do extra fino – 4.05mm - calendário perpétuo 
esqueleto. 
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A complexidade transcende a complicação

Muito apreciado pelos colecionadores pela sua extrema fiabilidade, precisão e desempenho, o Calibre automático 1120 
QPSQ é agora adicionado à coleção Overseas, apresentando-se com um novo look. Completamente esqueletizado, 
o que constitui uma proeza em si mesmo, permite a visualização das suas complexidades mecânicas através de 
um cristal de safira. O fundo transparente proporciona um espetáculo de relojoaria protagonizado pelos trens de 
engrenagem e pela massa oscilante com tratamento NAC, com o seu segmento em ouro de 22 quilates, igualmente 
esqueletizada, que surge pela primeira vez nesta coleção, e que destaca o seu design estilizado em forma de Cruz de 
Malta. 

A esqueletização é considerada pelos connoisseurs como uma complicação relojoeira em si mesma e constitui 
uma área específica de especialização na escola de relojoaria. Esta técnica, que consiste na esqueletização fina de 
um movimento mecânico escavando os seus componentes sem comprometer a sua fiabilidade, é de uma enorme 
complexidade. Uma procura de transparência, realizada com uma habilidade altamente sofisticada, dominada por 
muito poucos artesãos relojoeiros. Atualmente, a Vacheron Constantin é uma das poucas manufaturas capazes de 
realizar trabalhos de esqueletização em calibres tão complexos como os calendários perpétuos e os movimentos 
ultraplanos. Todas as peças do calibre 1120 QPSQ foram escavadas, acabadas e decoradas à mão por forma a realçar a 
beleza funcional do mecanismo.

O culminar da perícia do artesanato relojoeiro

Para adaptar-se plenamente ao estilo Overseas, o movimento beneficiou de um trabalho com um acabamento 
especial, realizado inteiramente à mão. Trata-se de uma conjugação de diferentes habilidades que vão conferir ao 
mecanismo a perfeição tão ambicionada. Granulação reta das superfícies para obter um efeito polido e acetinado; 
biselado de linhas retas e curvas para criar efeitos de luz; desbastado circular, acabamento efeito raios de sol, perlado 
e polido para garantir uma variação de relevos: embora a utilização destas técnicas artesanais tenha servido para 
sublinhar a beleza das peças, um tom cinzento antracite obtido mediante um tratamento eletrolítico NAC proporciona 
ao mecanismo um aspeto muito moderno. No mostrador podemos observar marcadores horários aplicados em ouro 
rosa 5N de 18 quilates, a Cruz de Malta e anéis contadores para a indicação do dia, da data e do mês. Este design 
garante a perfeita legibilidade do relógio, permitindo também deixar correr livremente o olhar pelo coração do 
movimento e admirar os acabamentos realizados à mão. 
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Um calendário que não necessita de ajustes até ao ano de 2100

Enquanto que os relógios com calendários simples, que indicam o dia, a data e o mês, requerem ajustes constantes 
nos meses com 28, 29 ou 30 dias e nos anos bissextos, o calendário perpétuo ultraplano esqueleto Overseas não 
precisa de ajustes até ao dia 1 de março de 2100, quer para as indicações do calendário, quer para as fases da lua.  
Conseguir esse desempenho com um movimento tão plano, que aloja 276 peças, requer autênticas proezas de design 
e miniaturização. 
 

O prazer da personalização

Como todos os modelos da coleção Overseas, este excecional relógio oferece um toque de modularidade graças ao 
seu sistema de braceletes intercambiáveis tão simples quanto prático. Fixo com uma bracelete em ouro cujos elos 
polidos e acetinados sublinham a elegância da peça, o relógio é entregue com duas correias adicionais em pele de 
alligator azul e em borracha azul. 
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Resumo

Disponível numa versão inteiramente concebida em ouro 5N de 18 quilates, o novo relógio Overseas calendário 
perpétuo esqueleto combina o requinte do metal precioso com a nobreza do seu movimento de complicação 
ultraplano esqueleto. A caixa de 41,5mm de diâmetro aloja o prestigiado Calibre 1120 QPSQ, que combina uma estética 
singular com os valores da alta relojoaria. Muito apreciado pelos colecionadores pelas suas qualidades técnicas e pelo 
seu desempenho (não requer ajustes até ao dia 1 de março de 2100, seja para o dia, a data ou o mês, ou para as fases 
lunares), este mecanismo ultraplano completamente esqueletizado, de cor cinzenta antracite graças ao tratamento 
NAC, é visível através de um mostrador de safira transparente com marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N 
de 18 quilates. O fundo transparente também proporciona um espetáculo de relojoaria protagonizado pelos trens de 
engrenagem e pela massa oscilante com tratamento NAC, com o seu segmento em ouro de 22 quilates, igualmente 
esqueletizada, que surge pela primeira vez nesta coleção Overseas, e que realça o seu design estilizado em forma de 
Cruz de Malta. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas calendário perpétuo ultraplano esqueleto

REFERÊNCIA 4300V/120R-B547

CALIBRE 1120 QPSQ/1
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
 Mecânico, automático
 22 quilates de massa oscilante esqueletizada, em forma de meia Cruz de Malta
 Tratamento NAC 
 29,6 mm (12½’’’) de diâmetro, 4,05 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 2,75 Hz (19,800 alternâncias por hora)
 276 peças
 36 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES Horas e minutos
 Calendário perpétuo (data, dia da semana, mês, ano bissexto)
 Fases da lua
 
CAIXA Ouro rosa 5N de 18 quilates
 41,5 mm de diâmetro, 8,1 mm de espessura
 Aro de encaixe de ferro doce que garante proteção antimagnética
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

MOSTRADOR Safira
 Marcadores horários e ponteiros de horas e minutos em ouro rosa 5N de 18 quilates 18K sublinhados com  

material luminescente branco 

BRACELETES/CORREIAS Bracelete em ouro rosa 5N de 18 quilates (elos polidos e acetinados em forma de meia Cruz de Malta), fixa 
com um  fecho triplo de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates, com pulsadores e sistema de ajuste para 
um ótimo conforto.

 É fornecido com um segunda coreia azul em pele de  alligator Mississippiensis com forro interior de nobuck 
azul, efeito microperfurado, cosido à mão. 

 É fornecido com uma terceira correia em borracha azul.

FECHO Cada correia adicional tem um fecho em ouro rosa 5N de 18 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

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

