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• Chiếc đồng hồ mang theo lời cam kết của hành trình hơn 200 năm sáng tạo
cho phái đẹp, được nuôi dưỡng bởi di sản của nhà chế tác
• Sự quyến rũ đến từ sắc đen tuyền từ mặt số xà cừ đen sang trọng tạo ra
điểm nhấn cho chiếc đồng hồ với cảm hứng Tân nghệ thuật
• Một sáng tạo mang theo sức mạnh của bộ máy cơ Calibre 1055 lên cót tay:
cuộc đối thoại thú vị giữa nghệ thuật chế tác trang sức và kỹ nghệ chế tạo
đồng hồ tinh xảo

Geneva – ngày 25 tháng Chín 2020 – Độc nhất, thanh lịch và trường tồn, tạo
tác mới trong dòng sản phẩm Heure Romantique được trang hoàng với mặt số
xà cừ đen đã ghi thêm một cái tên vào bộ sưu tập Heures Creatives Collection
ra mắt năm 2015. Một khúc tụng ca vinh danh di sản những tạo tác tôn vinh
tính nữ của Vacheron Constantin, một biểu tượng bất diệu của sự sáng tạo và
phong cách.
Mẫu đồng hồ Heure Romantique thổi bùng trí tưởng tượng, gợi nhắc đến hình
ảnh của những người phụ nữ đầy học thức và sáng tạo, những người đã tiếp
nhận trào lưu Tân Nghệ thuật cách đây gần một thế kỷ. Những đường cong
duyên dáng, uyển chuyển và đan cài lấy cảm hứng từ thiên nhiên đã nuôi
dưỡng tính sáng tạo nghệ thuật của những nghệ nhân đến từ Thuỵ Sỹ. Nơi đó,
dưới mái nhà của xưởng chế tác, tính nữ ngự trị với tất cả những sự táo bạo,
tinh tế và nhẹ nhàng, truyền cảm hứng cho các nghệ nhân tạo ra những điều
phi thường. Những chiếc đồng hồ bỏ túi được được khắc hoa văn tinh xảo,
đồng hồ trên mặt dây chuyền quý giá, đồng hồ đeo tay với trang trí lộng lẫy là
minh chứng của sự tôn vinh phái đẹp, đặc biệt trong giai đoạn thập niên 1920
và 1930.
Nhà chế tác nhắc lại di sản đặc biệt này vào năm 2015, khi giới thiệu bộ sưu
tập Heures Créatives, bao gồm bộ ba đồng hồ lấy cảm hứng từ những dấu
mốc lịch sử từ thời Belle Époque đến những năm 1970. Ngày nay, Vacheron
Constantin bổ sung thêm vào bộ sưu tập với việc giới thiệu một biến thể mới
của mẫu Heure Romantique – chiếc đồng hồ mang theo sự sang trọng vượt
thời gian, với mặt đồng hồ đính xà cừ đen lộng lẫy.
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THẨM MỸ TINH TẾ VÀ KỸ THUẬT TINH XẢO
Lấy cảm hứng từ một tạo tác đồng hồ từ năm 1916 với dấu ấn của trào
lưu Tân Nghệ thuật, Heure Romantique là kết tinh của sự giao thoa giữa
tay nghề chế tác trang sức thượng lưu và kỹ nghệ sản xuất đồng hồ cao
cấp. Tính nữ được nhấn mạnh ở từng chi tiết trong mẫu đồng hồ đặc biệt
thanh lịch này. Bộ vỏ được lấy cảm hứng từ một bông hoa trên chất liệu
vàng trắng 18K, với những đường cong được đín 104 viên kim cương hai
lớp. Tạo tác thủ công tinh tế này được tônvinh bởi thiết kế vấu thoáng đạt
hình lá cây. Để trung hoà toàn bộ bố cục này, núm vặn của đồng hồ được
đính một viên kim cương, và toàn bộ khung của bộ vỏ được chạm khắc
những hạt nhỏ tinh xảo.
Được coi là sân khấu tráng lệ nhất ghi lại dấu ấn thời gian, mặt số của tạo
tác này được làm từ xà cừ đen lấp lánh, tạo ra nét sang trọng cho chiếc
Heure Romantique mới, tạo nên dấu ấn riêng trong các dịp sự kiện quan
trọng, và ôm chặt cổ tay với một dây đeo bằng chất liệu satin đen. Mẫu
đồng hồ này cũng được phân phối cùng một lựa chọn dây da cá sấu màu
đen, chỉ có giới hạn tại các cửa tiệm Vacheron Constantin được chỉ định.
Để ghi lại trung thực nhất từng giờ và từng phút trôi qua, mẫu đồng hồ
Heure Romantique sử dụng bộ máy lên cót tay Calibre 1055 – một bộ máy
siêu mỏng, tạo ra nhiều không gian cho các nghệ nhân thoả sức sáng
tạo. Bộ máy này bao gồm 115 chi tiết và 21 chân kính, dao động với tần
số 21.600v.p.h và trữ cót lên tới 40 giờ. Với đường kính bé nhỏ chỉ 15.7mm,
mọi bộ phận nằm gọn gàng trong bộ vỏ nhỏ nhắn và độc đáo.
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TỔNG KẾT
Vinh danh di sản đồng hồ cho nữ giới lâu đời của Vacheron Constantin,
Heure Romantique là mảnh ghép mới nhất của bộ sưu tập Heure Créative.
Mang trên mình 123 viên kim cương lấp lánh, bộ vỏ hình bông hoa với
chất liệu vàng trắng 18K trang nhã bao bọc mặt số xà cừ đen thanh lịch.
Những đặc trưng về thẩm mỹ này được hoàn thiện với độ tinh xảo tuyệt
vời, tạo ra phiên bản đồng hồ hiếm hoi với cảm hứng từ mẫu thiết kế từ
năm 1916, một biểu tượng của Belle Époque. Được cung cấp năng lượng
bởi bộ máy lên cót tay thanh mảnh Calibre 1055, tuyệt tác giao thoa giữa
kỹ nghệ chế tác trang sức và đồng hồ cơ học này đi cùng một dây đeo
satin đen thanh lịch. Phiên bản phân phối giới hạn tại các cửa hàng chính
hãng còn đi kèm với một dây đeo bổ sung bằng da cá sấu đen, đem lại
nhiều khả năng kết hợp trang phục cho chủ nhân của tạo tác ấn tượng
này.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Heures Créatives Heure Romantique
Tham chiếu

37640/000G-B659

Bộ máy

1055
Cơ học, lên dây cót tay
15.7 mm (6¾’’’) diameter, 2.1 mm thick
Trữ cót lên tới 40 giờ
3Hz (21,600 dao động/ giờ)
115 thành phần
21 chân kính

Hiển thị
Giờ, phút
		
Bộ vỏ
Vàng trắng 18K
26.5 x 36.2 mm, dày 7.4 mm
Bezel, vỏ và vấu gắn kim cương (104 viên cắt tròn)
Núm vặn gắn kim cương (1 viên cắt tròn)
Chống nước ở áp suất 3 bar (~30m)
Mặt số

Xà cừ đen
Chữ số La Mã

Dây/ Khoá

Satin đen
Khoá gập vàng trắng 18K gắn 18 viên kim cương cắt kiểu tròn
Phân phối kèm một dây thứ hai, chất liệu da cá sấu Mississippiensis

Tổng số lượng
kim cương

123 viên kim cương cắt kiểu tròn, tổng trọng lượng khoảng 2.60 carat

Chỉ phân phối tại các cửa hàng Vacheron Constantin chính hãng
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Được thành lập năm 1755, Vacheron Constantin là Nhà chế tác đồng hồ lâu đời nhất Thế giới với
hơn 265 năm hoạt động không ngừng nghỉ, luôn trung thành với bí quyết thủ công tinh xảo và
phong cách thẩm mỹ giàu tính nghệ thuật được lưu truyền qua các thế hệ nghệ nhân bậc thầy.
Ở đỉnh cao nghệ thuật chế tác Đồng hồ Cao cấp và sự thanh lịch tinh tế, Maison đã tạo nên những
cỗ máy đo thời gian độc đáo về kỹ thuật và thẩm mỹ, với những chi tiết hoàn thiện vô cùng hoàn
hảo.
Vacheron Constantin mang tới cuộc sống một di sản không gì so sánh được và tinh thần đổi mới
thông qua các bộ sưu tập của mình: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix,
Historiques và Égérie. Thương hiệu này cũng mang đến cho những người chơi đồng hồ sành sỏi cơ
hội hiếm có để sở hữu những chiếc đồng hồ độc đáo được thiết kế theo yêu cầu thông qua bộ phận
“Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

