
Heures Créatives Heure Romantique
บทสนทนาแสนลึกซึ้งระหว่างศิลปะการสร้างสรรค์จิวเวลรี่และความเชี่ยวชาญ

ในการสร้างสรรค์นาฬิกา  
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• นาฬิกาที่หลอมรวมความเชี่ยวชาญที่สืบทอดต่อกันมาของ Vacheron Constantin และการอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์นาฬิกาผู้

หญิงมาเป็นเวลากว่า 200 ปี  

• หน้าปัดมาเธอร์ออฟเพิร์ลสีดำาแสนเก๋รับกับดีไซน์นาฬิกาในสไตล์อาร์ตนูโว 

• นาฬิกาที่ขับเคลื่อนโดยกลไกไขลาน Calibre 1055 นับเป็นผลงานที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะการสร้างสรรค์จิวเวลรี่และความ
เชี่ยวชาญการสร้างสรรค์นาฬิกาอย่างแท้จริง

เจนีวา – 25 กันยายน 2020   – Heure Romantique นาฬิกาโฉมใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ งดงาม  ไร้กาลเวลา และโดดเด่นสะดุดตาด้วย

หน้าปัดประดับมาเธอร์ออฟเพิร์ลสีดำา ผลงานใหม่ล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชั่น Heures Créatives ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 

2015 สะท้อนถึงมรดกอันรุ่มรวยและความเช่ียวชาญของ Vacheron Constantin ในการผลิตนาฬิกาสำาหรับผู้หญิง และยังบ่งบอก

ถึงความเป็นเจ้าแห่งคิดสร้างสรรค์และผู้นำาสไตล์ด้วย 

Heure Romantique (เออร์ โรมองติก) นาฬิกาโฉมใหม่นี้จุดประกายจินตนาการ ชวนให้นึกถึงภาพของผู้หญิงผู้เปี่ยมรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์ 

และหลงใหลในสไตล์อาร์ตนูโวเม่ือเกือบศตวรรษก่อน เส้นขดสง่างาม เส้นสายคดโค้งลื่นไหล และลายอาราเบสก์ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรชาติล้วนแต่หล่อ

เลี้ยงมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของ Vacheron Constantin มาเป็นเวลานาน ภายในเวิร์กช็อปของแบรนด์  เสน่ห์แบบเฟมินีนได้รับการเชิดชูเหนืออื่นใด 

อีกทั้งความกล้า ความนุ่มนวลบางเบา และความประณีตละเอียดอ่อนล้วนแต่ดลใจให้เหล่าช่างศิลป์สร้างสรรค์นาฬิกาอันน่าอัศจรรย์ออกมารุ่นแล้วรุ่นเล่า 

ไม่ว่าจะนาฬิกาพกที่สลักเสลาอย่างวิจิตร จี้นาฬิกาเลอค่า และนาฬิกาข้อมือตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งในในการสร้างสรรค์ผล

งานที่อุทิศแด่ผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุค 1920-1930

Vacheron Constantin ได้หวนกลับไปหามรดกอันรุ่มรวยของตนเมื่อปี 2015 เพื่อนำามา บันดาลใจในการสร้างสรรค์คอลเลกชั่น Heures Créatives 

(เออร์ เครอาตีฟส์) โดยครั้งน้ัน นำาเสนอออกมาเป็นนาฬิกาสามรุ่น โดยนำาแรงบันดาลใจมาจากผลงานเด่นในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุค Belle Epoque มา

จนถึงยุค 1970 และล่าสุด Vacheron Constantin ได้นำาเสนอนาฬิการุ่น Heure Romantique ในรูปโฉมใหม่ โชว์ความสง่างามไร้กาลเวลา และย่ิงทรง

เสน่ห์เปี่ยมล้นเมื่อตกแต่งหน้าปัดด้วยมาเธอร์ออฟเพิร์ลสีดำา
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ความงดงามแสนประณีตและความเป็นเลิศด้านเทคนิค   

ด้วยแรงบันดาลใจจากนาฬิกาอันทรงเอกลักษณ์สไตล์อาร์ตนูโวในปี 1916 นาฬิกา Heure Romantique กำาเนิดขึ้นจากการโคจรมาพบกันของ

ศิลปะการสร้างสรรค์จิวเวลรี่และความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นาฬิกา เสน่ห์แบบเฟมินีนได้รับการเน้นย้ำาในทุกๆ รายละเอียดของนาฬิกาสุด

พิเศษน้ี ตัวเรือนไวท์โกลด์ 18 กะรัต ดีไซน์ออกมาเป็นโครงคล้ายดอกไม้กลีบโค้งมน ประดับเพชรรอบขอบบนและขอบข้างรวม 104 เม็ด และยัง

โชว์ทักษะฝีมือให้เห็นอย่างเต็มภาคภูมิ โดยเฉพาะขาตัวเรือนท่ีดีไซน์ดูเพรียวบางคล้ายใบไม้ และเพื่อความสมดุลกลมกลืน จึงประดับเพชรท่ีเม็ด

มะยมหนึ่งเม็ด และรอบขอบตัวเรือนยังสลักเป็นหมุดกลมขนาดจิ๋วร้อยเรียงโดยรอบ

หน้าปัดซึ่งเปรียบได้กับเวทีให้เราได้ชื่นชมการเคลื่อนผ่านของเวลายังตกแต่งด้วยมาเธอร์ออฟเพิร์ลสีดำามันวาว เสริมให้นาฬิกา Heure 

Romantique พิเศษซึ่งมีวางจำาหน่ายเฉพาะที่บูติก Vacheron Constantin เท่านั้น ยิ่งดูเก๋ไก๋ และทำาให้นึกถึงบรรยากาศของงานเลี้ยงกาล่าด้วย

การจับคู่กับสายรัดข้อมือผ้าซาตินสีดำา และยังมีสายที่สองเป็นหนังจระเข้สีดำา 

การแสดงชั่วโมงและนาทีของ Heure Romantique ขับเคลื่อนด้วยกลไกไขลาน Calibre 1055 ซึ่งด้วยความบางทำาให้ Vacheron Constantin 

มีพื้นที่ในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ กลไกนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วน 115 ชิ้น ทับทิมสังเคราะห์ 21 เม็ด ทำางานท่ีความถ่ี 21,600 ครั้งต่อ

ชั่วโมง และมีกำาลังลานสำารอง 40 ชั่วโมง ด้วยขนาดเพียง 15.70 มม. (6¾’’’) กลไกนี้จึงสามารถเข้ากับตัวเรือนขนาดเล็กงดงามโดดเด่นของ 

Heure Romantique ได้เป็นอย่างดี 
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บทสรุป 

คอลเลกชั่น Heures Créatives ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากมรดกเก่าแก่ของ Vacheron Constantin ในการสร้างสรรค์นาฬิกาเพื่อผู้หญิง กลับ

มาพร้อมกับนาฬิกาโฉมใหม่ล่าสุดในชื่อ  Heure Romantique ผลงานสุดพิเศษนี้ประดับเพชร 123 เม็ด ตัวเรือนไวท์โกลด์ 18 กะรัต ดีไซน์เป็น

รูปดอกไม้โอบล้อมหน้าปัดมาเธอร์ออฟเพิร์ลสีดำา ชูความประณีตบรรจงและศิลปะการสร้างสรรค์นาฬิกาเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก

นาฬิกาปี 1916 ในสไตล์ Belle Epoque ทำางานด้วยกลไกไขลานขนาดบาง Calibre 1055  เข้าคู่กับสายผ้าซาตินสีดำาสง่างาม และยังมีสายเสริม

เป็นหนังจระเข้สีดำา มีวางจำาหน่ายเฉพาะที่บูติก Vacheron Constantin เท่านั้น 
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TECHNICAL DATA
Heures Créatives Heure Romantique

REfERENCE 37640/000G-B659

CALIbRE  1055
  Mechanical, manual-winding 
  15.7 mm (6¾’’’) diameter, 2.1 mm thick
  Approximately 40 hours of power reserve 
  3Hz (21,600 vibrations/hour) 
  115 components
  21 jewels
 
INDICATIoNS  Hours, minutes
  
CASE  18K white gold 
  26.5 x 36.2 mm, 7.4 mm thick
  Diamond-set bezel, case and lugs (104 round-cut diamonds) 
  Diamond-set crown (1 round-cut diamond)
  Water-resistance tested at a pressure of 3 bar (approx. 30 meters)
 
DIAL  Black mother-of-pearl
  18K white gold Roman numerals

STRApS/CLASp  Black satin
  Diamond-set 18K white gold folding clasp (18 round-cut diamonds)
  Delivered with a second strap in black Mississippiensis alligator

ToTAL DIAmoND-SETTINg  123 round-cut diamonds, for a total weight of approx. 2.60 carats

Only available in Vacheron Constantin Boutiques



Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อเนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาค

ภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและอัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

Vacheron Constantin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1755 ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ผลิตนาฬิกาอย่างต่อเนื่องโดยมิเคยหยุดกิจการเป็นเวลา 265 ปี ทั้งยังสืบสานมรดกความเป็นเลิศอันน่าภาค

ภูมิในการสร้างสรรค์นาฬิกาและอัตลักษณ์ความงามผ่านช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

Vacheron Constantin ได้นำามรดกตกทอดซึ่งยากจะหาใครเทียมและความหลงใหลในนวัตกรรม มาถ่ายทอดไว้คอลเลกชั่นปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, 

Fifty Six และ Historique ทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความหลงใหลในนาฬิกาได้เป็นเจ้าของนาฬิกาสั่งผลิตพิเศษไม่เหมือนผ่านบริการของทางแผนก Les Cabinotiers ด้วย

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

