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a condizer 

• Duas versões em ouro rosa que reinterpretam a icónica referência 6073, lançada em 1956 e inspirada na 
forma da Cruz de Malta

• Um estilo retro contemporâneo reforçado por um novo mostrador castanho sépia
• Uma nova correia em pele de bezerro para um casual look que pode ser usada em qualquer ocasião

Apresentada em 2018, a coleção Fiftysix® combina de forma arrojada diferentes épocas. Parte retro, parte 
contemporânea, o seu perfil inspira-se num relógio icónico de 1956 e evidencia a sua versatilidade através de uma 
nova cor de mostrador, o castanho sépia. Uma estética com um toque vintage, interpretada em dois modelos em ouro 
com uma correia em pele de bezerro concebida para ser usada todos os dias.

Herdeira de um icónico relógio dos anos 50, a coleção Fiftysix® celebra a engenhosa combinação de estilos e épocas. 
Fiftysix® apoia-se nas poderosas características da referência 6073, sendo este o primeiro relógio automático 
estanque criado pela Vacheron Constantin, introduzido em 1956. Destaca-se, neste sentido, a forma das asas, que 
formam uma secção da Cruz de Malta, e o cristal do tipo urna que coroa o bisel, à semelhança dos relógios do pós-
guerra. Um look retro que complementa na perfeição a elegância intemporal da sua caixa em ouro rosa 5N de 18 
quilates de 40mm de diâmetro.  

A nova cor do mostrador, o castanho sépia, reforça o caráter vintage deste relógio, disponível em duas versões, de 
carga automática e com calendário completo, equipado pela primeira vez com uma correia castanha sépia em pele de 
bezerro. Um espírito chic e autêntico para usar todos os dias e em qualquer ocasião. 
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Fiftysix® calendário completo

O caráter retro contemporâneo do relógio Fiftysix® calendário completo Fiftysix® é sublinhado por um novo tom 
vintage. Emoldurado por uma caixa em ouro rosa 18K 5N de 40 mm de diâmetro e equipado com uma correia em 
pele, o mostrador adota a cor castanho sépia. Pontuado pelas indicações do dia, da hora, do mês, assim como 
por uma fase lunar de grande precisão que não requer ajustes durante 122 anos, a face do relógio reúne todo um 
mundo de pormenores. O subtil mostrador dividido em setores com acabamentos opalinos, efeitos de raios de sol e 
ondeados, criam fascinantes efeitos de luz e preparam o palco para os discos lunares em ouro rosa 5N de 18 quilates, 
que se destacam num céu azul. Ao redor da circunferência, o anel horário contém algarismos arábicos especialmente 
concebidos, que alternam com marcadores horários dourados revestidos de um material luminescente, assim como 
os ponteiros das horas e dos minutos que também são visíveis no escuro. Esta conjugação resulta numa legibilidade 
exemplar das indicações do calendário completo, impulsionado com precisão pelo movimento de carga automática 
2460 QCL/1, também equipado com um sistema de stop-segundos. O fundo de safira reflete os tradicionais 
acabamentos Côtes de Genève, delimitados por uma massa oscilante perfurada em ouro rosa de 22 quilates, cuja 
forma é inspirada na Cruz de Malta. Um poderoso símbolo, igualmente plasmado na forma das asas e na coroa 
canelada desta peça, que combina com estilo as tendências do passado e os códigos da elegância contemporânea. 
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Fiftysix® de carga automática

Com o seu novo mostrador castanho sépia a condizer com o tom da correia em pele de bezerro, o relógio de carga 
automática Fiftysix® reforça a sua personalidade com um toque ainda mais retro. Coroado com um cristal do tipo urna 
típico dos anos 50, o mostrador dividido em setores distingue-se pelo requinte dos seus acabamentos  opalinos, com 
efeitos de raios de sol e ondeado. Graças a este jogo de luz e sombra, o relógio ganha em legibilidade. Uma composição 
harmoniosa regida pelos ponteiros e marcadores horários realçados com material luminescente a condizer com a 
caixa de ouro rosa 5N de 18 quilates. No reverso, o movimento de carga automática é visível através do fundo de safira, 
que permite apreciar a meticulosa decoração Côtes de Genève, sobrevoada por uma massa oscilante perfurada em 
ouro rosa de 22 quilates, cujo design é inspirado na Cruz de Malta. Uma forma que reproduz o emblema da Vacheron 
Constantin, igualmente evocado nas asas da caixa e na coroa.
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Resumo

A coleção retro contemporânea da Vacheron Constantin adota uma nova cor de mostrador, o castanho sépia.  
Disponível nos modelos Fiftysix® calendário completo e Fiftysix® de carga automática, esta elegante cor complementa 
na perfeição os tons quentes da caixa em ouro rosa 5N de 18 quilates, que condiz com a correia castanha em pele de 
bezerro. Uma engenhosa combinação de estilos e épocas para estes dois modelos equipados com uma massa 
oscilante perfurada em ouro de 22 quilates, cujo design é inspirado na Cruz de Malta. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fiftysix® calendário completo

REFERÊNCIA 4000E/000R-B065

CALIBRE  2460 QCL/1 
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, carga automática
 29 mm (11¼’’’) de diâmetro, 5,4 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora 
 308 peças
 27 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES Horas, minutos, ponteiro dos segundos central
 Calendário completo (dia da semana, data, mês)
 Fase lunar de precisão

CAIXA Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros) 

MOSTRADOR Mostrador castanho sépia, centro opalino, exterior com efeito raios de sol 
 Algarismos arábicos em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Marcadores horários em ouro rosa 5N de 18 quilates sublinhados com material azul luminescente 

CORREIA Correia castanha em pele de bezerro com forro em pele de bezerro com pespontos bege

FECHO  Fecho ardillon em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Meia Cruz de Malta polida

Disponível exclusivamente nas Boutiques Vacheron Constantin.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fiftysix® de carga automática 

REFERÊNCIA 4600E/000R-B576

CALIBRE 1326 
 Calibre da Manufatura
 Mecânico, carga automática
 26,2 mm (11¼ ’’’) de diâmetro, 4,3 mm de espessura 
 Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28.800 alternâncias/hora) 
 142 peças
 25 rubis

INDICAÇÕES  Horas, minutos, ponteiro dos segundos central, data

CAIXA  Ouro rosa 5N de 18 quilates 
 40 mm de diâmetro, 9,6 mm de espessura
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (30 metros aproximadamente) 

MOSTRADOR Mostrador castanho sépia, centro opalino, exterior com efeito de raios de sol 
 Algarismos arábicos em ouro rosa 5N de 18   quilates 
 Marcadores horários em ouro rosa 5N de 18 quilates sublinhados com material azul luminescente 

CORREIA Correia castanha em pele de bezerro com forro em pele de bezerro e pespontos bege 

FECHO Fecho ardillon em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 Meia Cruz de Malta polida

Disponível exclusivamente nas Boutiques Vacheron Constantin.
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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/

