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• Overseas, um tributo à aventura, o companheiro de viagem perfeito.
• Uma peça elegante e versátil fornecida com três braceletes permutáveis (ouro rosa, alligator azul,
borracha azul) para uma ótima comodidade.
• Um movimento automático da Manufatura, o Calibre 5100, equipado com uma massa oscilante em forma
de rosa dos ventos, símbolo de viagem e descoberta.
Watches & Wonders Shanghai, 9 de setembro de 2020 – De aspeto elegante e caráter desportivo. Símbolo
de evasão e de aventura, o Overseas automático de 41mm, apresentado no salão Watches & Wonders
Shanghai 2020, combina pela primeira vez a sua estilizada silhueta esculpida em ouro rosa com um
mostrador azul Overseas.
A coleção Overseas, caracterizada pelo seu bisel hexagonal que evoca a Cruz de Malta, continua a explorar
novos horizontes estéticos. No seguimento do modelo Overseas calendário perpétuo ultra plano em ouro
rosa e mostrador azul, lançado por ocasião do Watches & Wonders 2020, a coleção mais desportiva da
Casa opta por uma versão automática com 3 ponteiros, de igual sofisticação e beleza. A sua principal mais
valia reside no facto de se tratar de uma peça criada integralmente em ouro, desde a caixa até à bracelete,
num estilo destacado pelo icónico azul Overseas.
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Um estilo elegante e funcional
A viagem visual inicia-se no mostrador, cuja intensa cor azul acentua o caráter desportivo do relógio. A sua superfície
depurada revela todo um mundo de detalhes, num jogo de luzes vibrantes e cintilantes. No centro, o acabamento
desbastado com efeitos de raios de sol contrasta com a decoração acetinada circular do friso e com o acabamento
aveludado da minuteria. Uma composição subtil revestida com laca azul translúcida, pontuada por marcadores
horários dourados e ponteiros cobertos com material luminescente branco. Para completar esta composição, uma
data surge discretamente às 3 horas em ponto. Um estilo elegante mas funcional, que combina perfeitamente com o
ouro rosa da caixa de 41mm, prolongado por uma bracelete cujos elos em ouro rosa são igualmente inspirados na Cruz
de Malta.
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Braceletes/correias permutáveis
Uma vida ativa está sempre repleta de surpresas, razão pela qual o Overseas automático se adapta a todas as
situações, com uma atitude de elegância versátil. Em função da ocasião, é muito fácil trocar a sua bracelete em ouro
por uma correia de borracha azul ou de pele de alligator, graças ao sistema de troca característico da linha Overseas.
Os modelos Overseas duplo fuso horário e cronógrafo em ouro rosa são compatíveis com a nova bracelete em ouro
lançada com este modelo e que se encontra disponível nas boutiques e pontos de venda da Vacheron Constantin.

A precisão de um movimento automático
O relógio Overseas automático integra o calibre 5100 da Manufatura e conta com uma confortável reserva de marcha
de 60 horas. Além da sua precisão e fiabilidade, apresenta decorações requintadas que se podem admirar através do
fundo de cristal de safira do mostrador. Uma massa oscilante em ouro de 22 quilates, decorada com a rosa dos ventos,
gira sobre a platina ornamentada com o motivo côtes de Genève. Um autêntico símbolo, que convida a viajar…
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Resumo
Pela primeira vez, o Overseas automático de 41mm junta uma caixa e uma bracelete em ouro rosa com um mostrador
azul Overseas. Uma combinação elegante, fornecida com três braceletes permutáveis (ouro rosa, alligator azul,
borracha azul).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas automático
REFERÊNCIA

4500V/110R-B705

CALIBRE

5100
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico de carga automática
Massa oscilante Overseas em ouro de 22 quilates
30,60 mm (13¼’’) de diâmetro, 4,70 mm de espessura
Aproximadamente 60 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias por hora)
172 peças
37 rubis
Relógio distinguido com o Punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos e segundos centrais
Data

CAIXA

Ouro rosa de 18 quilates 5N
41 mm de diâmetro, 11 mm de espessura
Aro de encaixe em ferro doce que garante a proteção antimagnética
Coroa roscada
Fundo em cristal de safira transparente
Estanqueidade testada sob uma pressão de 15 bares (aproximadamente 150 metros de profundidade)

MOSTRADOR

Translúcido, lacado a azul, friso acetinado circular
Índices horários e ponteiros de horas e minutos em ouro rosa de 18 quilates 5N realçados com material
luminescente branco

BRACELETES

Em ouro rosa de 18 quilates 5N (elos polidos e acetinados em forma de meia Cruz de Malta), com fecho
triplo (triple blade) em ouro rosa de 18 quilates 5N com pulsadores e sistema de ajuste para um conforto
perfeito
Este relógio é fornecido com uma segunda bracelete em pele de alligator Mississippiensis azul, cosida à
mão, com forro interior de nobuck azul com efeito microperfurado, com grandes escamas quadradas
É fornecido com uma terceira bracelete em borracha azul

FECHO

Cada bracelete adicional é fornecida com um fecho em ouro rosa de 18 quilates 5N
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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

