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• Um calendário perpétuo ultraplano, paradigma do espírito da elegância desportiva 
• Caixa e bracelete em ouro 5N de 18 quilates, sublinhando a profundidade do azul do mostrador
• Modelo fornecido com três correias intercambiáveis (ouro, pele de alligator azul e borracha azul) 

O ouro rosa e o lacado azul caracterizam uma união perfeita casual chic. Pela primeira vez, a Vacheron Constantin 
utiliza esta combinação de cores e apresenta um novo calendário perpétuo com caixa e bracelete em ouro e 
mostrador azul. Uma combinação repleta de caráter que imprime a este modelo uma nova personalidade. 

O relógio Overseas calendário perpétuo ultraplano apresenta-se agora numa versão totalmente em ouro. A sua 
bonita bracelete de metal, com os elos inspirados no formato da Cruz de Malta, adquire uma renovada elegância e 
assume-se com um estilo muito próprio. 

Além da combinação da caixa/bracelete, o brilho do ouro prolonga-se sobre o mostrador  azul, cujos marcadores 
horários, ponteiros e discos lunares são igualmente concebidos em ouro rosa 5N de 18 quilates. Enquanto o mostrador 
em ouro com lacado azul atrai a atenção  com o seu acabamento com efeito de raios de sol, os contadores distinguem-
se pela sua decoração com anéis concêntricos, e a minuteria debruada em ouro exibe um acabamento aveludado. 
Estes delicados acabamentos, que contrastam com as asas com desbastado vertical da caixa, conferem ao mostrador 
azul um caráter totalmente distinto. 
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Calibre 1120 QP/1 da Manufatura

A caixa de 4,5 mm de diâmetro aloja um movimento mecânico automático com uma nobre linhagem, o calibre 
ultraplano 1120 QP/1 da Manufatura, com calendário perpétuo e indicação das fases da lua. Esta função requer 
autênticas proezas da miniaturização para fazer face às irregularidades do calendário e assim evitar a necessidade de 
correções até 2100. Desta forma, é possível alojar 276 peças numa espessura de apenas 4,05 mm. Pulsando com uma 
frequência de 19.800 alternâncias por hora e equipado com uma reserva de marcha de aproximadamente 40 horas, 
o mecanismo aciona a indicação das horas, minutos e  calendário perpétuo – com o dia da semana, data, mês e ano 
bissexto mediante um contador de 48 meses – bem como as fases da lua.  
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Resumo

A Vacheron Constantin oferece uma harmoniosa combinação de cores com a apresentação do novo calendário 
perpétuo Overseas, com caixa e bracelete em ouro e mostrador azul.  Este modelo, cujo mostrador é realçado com 
três acabamentos diferentes (raios de sol, anéis concêntricos e circular acetinado), é acionado pelo calibre 1120 QP/1 
da Manufatura. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Calendário perpétuo ultraplano Overseas

REFERÊNCIA 4300V/120R-B509

CALIBRE 1120 QP/1
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
 Mecânico, carga automática
 Ouro de 22 quilates Overseas de peso oscilante
 29,6 mm (12½’’’) de diâmetro, 4,05 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 2,75 Hz (19.800 alterâncias/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 lunares 
 
CAIXA Ouro rosa 5N de 18 quilates
 41,5 mm de diâmetro, 8,1 mm de espessura
 Aro de encaixe em ferro doce que garante proteção antimagnética
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 5 bares (50 metros aproximadamente)

MOSTRADOR Lacado azul translúcido, base com acabamento acetinado, efeito raios de sol, com minuteria aveludada
 Marcadores em ouro rosa 5N de 18 quilates, e horas e minutos destacados com material azul luminescente 

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

 Fornecido com uma segunda correia azul de pele de alligator Mississippiensis, com forro interior em nobuck 
azul, com efeito de microperfurado, cosido à mão, grandes escamas quadradas

 Fornecido com uma terceira correia de borracha azul

FECHO Cada correia adicional é fornecida com 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/

