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• O primeiro tourbillon de carga automática da Vacheron Constantin para senhora 
• Uma caixa de 39 mm em duas versões: ouro rosa e ouro branco 
• Um movimento extraordinariamente plano, o calibre 2160 da manufatura, equipado com um rotor 

periférico, e com uma reserva de marcha de três dias. 

A coleção Traditionnelle apresenta o primeiro tourbillon automático dedicado à mulher combinando o requinte 
estético e a sofisticação técnica em modo feminino. Uma joia de grande complicação disponibilizada em dois belos 
modelos que celebram a arte mecânica com estilo. 

Uma caixa redonda escalonada, um discreto bisel, fundo canelado, minuteria ao estilo caminho de ferro, finos 
ponteiros dauphine, marcadores horários do tipo palito: a coleção Traditionnelle, pura e elegante evidencia um requinte 
técnico que é transmitido através das suas características eminentemente relojoeiras.  Esta elegância intemporal, 
materializada em relógios cuja forma se adapta à funcionalidade, expressa-se agora através de dois novos modelos 
femininos que, pela primeira vez, apresentam um tourbillon. Alojado numa nova caixa em ouro rosa engastada 
com diamantes ou numa versão joia em ouro branco com o mostrador engastado com diamantes, esta prodigiosa 
complicação relojoeira é apresentada pela primeira vez com um toque feminino. Para as mulheres exigentes que 
procuram um relógio que combine precisão com estilo.
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Calibre 2160, um modelo de elegância e precisão

O calibre 2160 da Manufatura, revelado em 2018, encontra pela primeira vez o seu lugar no coração de um relógio 
dedicado à mulher. Graças ao tourbillon, que anula o efeito da  gravidade terrestre, este movimento automático 
distingue-se pela sua extrema precisão, funcionando a uma baixa frequência de 2,5 hertz, o que permite admirar o 
bater do  mecanismo. O calibre 2160 surpreende também pela sua extrema finura.  Equipado com um  rotor periférico, 
este movimento, com 188 peças, tem uma espessura de apenas 5,65 mm. Uma silhueta reduzida ao essencial, 
traduz-se numa caixa de 39 mm de diâmetro e 11,22 mm de espessura, cujas proporções harmoniosas se adaptam 
perfeitamente ao pulso feminino.  

Além da sua fiabilidade e precisão, o calibre 2160 caracteriza-se por uma confortável reserva de marcha de 80 horas 
e pela presença de um pequeno ponteiro dos segundos no tourbillon em forma de parafuso obscurecido. Uma 
funcionalidade que se destaca pela sua estética, em que os mais ínfimos pormenores foram alvo da máxima atenção. 
Na face, a barra da gaiola do tourbillon, inspirada na forma da Cruz de Malta, é totalmente biselada à mão, uma 
operação que requer cerca de 11 horas apenas para esta operação.  No reverso, visível graças ao fundo transparente, 
o movimento surge decorado com acabamentos Côtes de Genève. Estas decorações tradicionais contrastam com a 
estética depurada do rotor periférico em ouro de 22 quilates, polido com jato de areia.
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Traditionnelle tourbillon

Neste modelo, o requinte técnico une-se à elegância estética, expressando uma requintada feminilidade. Estamos 
na presença do epiteto do brilho radiante, das proporções equilibradas e dos detalhes subtis. A sua caixa clássica, de 
39 mm esculpida em ouro 5N de 18 quilates, cintila sob o fogo de 208 diamantes de talhe redondo distribuídos pelo 
bisel, pela carrure e pelas asas. O seu cativante mostrador em madrepérola proporciona um cenário iridescente à 
majestosa exibição do tourbillon, rodeado por um diadema de 46 diamantes em talhe redondo. Um precioso adorno 
para o tourbillon Traditionnelle que se converte em parte integrante do património estético da coleção. A caixa 
extremadamente fina incorpora flancos escalonados e fundo canelado. O mostrador é pontuado com minuteria ao 
estilo caminho de ferro com ponteiros dauphine e marcadores horários do tipo palito em ouro rosa. Uma harmoniosa 
composição que estende o seu poder de sedução envolvendo o pulso com uma correia cinzenta acetinada, fixa com 
fecho de báscula engastado com diamantes. O relógio é fornecido com uma segunda correia em pele de alligator 
cinzenta. 
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Traditionnelle tourbillon joia

A grande complicação mecânica do tourbillon revela-se através do prisma da virtuosidade da joalharia. Esta 
prodigiosa peça, esculpida em ouro branco de 18 quilates, reinterpreta a herança da coleção Traditionnelle com a 
sua elegante caixa redonda escalonada de 39 mm, um fino bisel, um fundo canelado e um mostrador sobrevoado 
por ponteiros em forma de dauphine. Porém, o design clássico característico da coleção cede o lugar à ostentação 
dos diamantes. Decorado com 559 diamantes em talhe redondo e talhe baguette, somando mais de 6,5 quilates, o 
relógio Traditionnelle tourbillon joia exalta a sofisticação técnica do tourbillon, cuja baixa frequência permite admirar 
cada rotação. Esta majestosa interpretação envolve o pulso com uma auréola deslumbrante sobre uma correia azul 
acetinada, fixa com um fecho de báscula em ouro decorado com diamantes. Disponível exclusivamente nas boutiques 
Vacheron Constantin, o relógio Traditionnelle tourbillon joia é fornecido com uma segunda correia em pele azul de 
alligator. 
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Resumo

Pela primeira vez, a Vacheron Constantin apresenta a grande complicação do tourbillon através do prisma da elegância 
feminina. Alojada numa caixa de 39 mm, a sofisticação mecânica surge com um requinte sem precedentes. Disponível 
em ouro rosa 5N de 18 quilates, engastado com diamantes em talhe redondo com mostrador de madrepérola ou em 
ouro branco de 18 quilates e diamantes de talhe baguette, tanto na caixa como no mostrador, o relógio Traditionnelle 
tourbillon bate ao ritmo do calibre 2160 da manufatura. Uma garantia de fiabilidade, precisão e elegância sublinhada 
pelas decorações da Alta Relojoaria elaboradas à mão.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle tourbillon 

REFERÊNCIA 6035T/000R-B634  

CALIBRE 2160/1
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga automática
 Rotor periférico
 31 mm (13½’’’) de diâmetro, 5,65 mm de espessura
 Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha 
 2,5 Hz (18.000 alternâncias por hora) 
 188 peças 
 30 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos na gaiola do Tourbillon 
 Tourbillon

CAIXA Caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates, com 208 diamantes talhe redondo engastados nos flancos, nas asas e 
no bisel 

 39 mm de diâmetro, 11,22 mm de espessura
 Coroa com um diamante talhe brilhante engastado 
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (30 metros aproximadamente)

MOSTRADOR Madrepérola
 Submostrador tourbillon em ouro rosa 5N de 18 quilates engastado com 46 diamantes talhe redondo  
 Marcadores horários aplicados e ponteiros de horas e minutos em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Parafuso preto na gaiola do tourbillon para a indicação dos segundos 
 
CORREIA Cinzenta acetinada com forro interior em pele de bezerro 
 É fornecida com uma correia adicional cinzenta em pele de  alligator Mississippiensis, acabamento 

artesanal, grandes escamas quadradas

FECHO Fecho de báscula em ouro rosa 5N de 18 quilates engastado com 36 diamantes talhe redondo 

Número total de diamantes: 291 ~3,57 ct
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle tourbillon joia

REFERÊNCIA 6025T/000G-B635  

CALIBRE 2160/1
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga automática
 Rotor periférico
 31 mm (13½’’’) de diâmetro, 5,65 mm de espessura
 Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha
 2,5 Hz (18,000 alternâncias/hora) 
 188 peças 
 30 rubis 
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos na gaiola do tourbillon 
 Tourbillon

CAIXA Caixa em ouro branco 5N de 18 quilates com 208 diamantes talhe redondo engastados nos flancos, nas 
asas e no bisel 

 39 mm de diâmetro, 11,22 mm de espessura
 Coroa com um diamante talhe brilhante engastado 
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (30 metros aproximadamente)

MOSTRADOR Ouro branco de 18 quilates engastado com 43 diamantes talhe baguette e talhe redondo
 Submostrador tourbillon em ouro branco 5N de 18 quilates engastado com 46 diamantes talhe redondo 
 Marcadores horários aplicados e ponteiros de horas e minutos em ouro branco de 18 quilates 
 Parafuso preto na gaiola do tourbillon para a indicação dos segundos 
 
CORREIA Azul acetinada com forro interior em pele de bezerro 
 É fornecido com uma correia adicional azul em pele de alligator Mississippiensis, acabamento artesanal, 

grandes escamas quadradas

FECHO Fecho de báscula em ouro branco de 18 quilates engastado com 36 diamantes talhe redondo

Disponível exclusivamente nas Boutiques Vacheron Constantin 
Número total de diamantes: 559 ~6,59 ct
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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/

