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• Bracelete fluida em ouro rosa que se adapta perfeitamente ao pulso, envolvendo-o como uma segunda pele, 
semelhante a uma malha. 

• Caixa em ouro rosa de 35 mm com uma delicada orla de diamantes.

• Indicação descentrada da data que surge sobre um mostrador estofado, assemelhando-se a um tecido plissado. 

Genebra, 19 novembro 2020 – A musa relojoeira da Vacheron Constantin expressa-se numa variação que 
abraça o pulso com uma nova bracelete flexível e fluida em ouro rosa de 18 quilates 5N. Graças ao seu elegante 
visual, este modelo Égérie automático é ideal para um uso diário, seja de dia ou de noite. 
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Uma bracelete tão subtil que parece uma segunda pele
A coleção feminina da Vacheron Constantin, apresentada no início do ano, recebe uma nova variação do 
modelo automático Égérie. Audaciosamente contemporâneo e admiravelmente clássico, a sua delicada 
silhueta conta agora com uma bracelete em ouro rosa de 18 quilates 5N. Flexíveis e macios como uma segunda 
pele, os elos envolvem o pulso feminino com uma elegância infinita, como se não existissem.  Totalmente 
vestido em ouro, este relógio apresenta uma conjugação sedutora que captura o espírito da época e combina 
na perfeição com qualquer vestuário e ocasião, acompanhando tanto um look formal como um casual.
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Requintada elegância

Inspirado no mundo da alta costura e na sofisticação estética herdada do património da Vacheron 
Constantin, o relógio automático Égérie celebra o estilo único da coleção.  A caixa, um delicado seixo 
em ouro rosa de 18 quilates 5N de 35mm, orlada com 58 diamantes, prolonga-se de forma natural 
até à nova bracelete em ouro rosa de 18 quilates 5N. O mostrador, em opalina prateada, apresenta-se 
decorado com um motivo plissado, concebido segundo a antiga técnica da tapeçaria.  
Com a ajuda de uma máquina que data de 1904, semelhante a um pantógrafo, exibe uma delicada 
gravura criada pelo toque experiente e minucioso do guillocheur, revelando um subtil jogo de texturas 
e relevos que evocam um tecido precioso. E é neste cenário que o tempo patenteia a sua fascinante 
coreografia, marcada por ponteiros em forma de folhas que sobrevoam os números caligrafados, que 
se assemelham a um fino bordado. Como um sinal distintivo, a data descentrada orlada de diamantes 
inscreve-se numa diagonal que une a assinatura da Vacheron Constantin com a coroa, delicadamente 
adornada com uma pedra da lua. Esta assimetria realça, com um audacioso toque contemporâneo, a 
personalidade deste relógio extraordinariamente elegante.  

Através do fundo da caixa em safira, o modelo Égérie automático revela os acabamentos decorativos da 
Alta Relojoaria Côtes de Genève e a massa oscilante delicadamente perfurada – inspirada na forma da 
Cruz de Malta –, que equipam o calibre automático 1088 da manufatura.

Dez destes relógios estarão disponíveis exclusivamente em Net-à-Porter, a partir de 19 de novembro 
de 2020, um mês antes da chegada do modelo aos pontos de venda da Vacheron Constantin.



5

Introdução
–
Uma bracelete tão subtil 
que parece uma segunda 
pele
–
Requintada elegância
–
Resumo
–
Características técnicas  

Égérie automático, totalmente vestido de ouro 
Bem-vindo ao mundo da “Haute Manufacture”

Resumo
A Vacheron Constantin reforça a sua nova coleção feminina Égérie, apresentada no início de 2020. 
Complementado com uma fina caixa em ouro rosa de 18 quilates 5N com 58 diamantes engastados, o 
modelo Égerie automático realça o pulso com uma bracelete em ouro de 18 quilates 5N de tato flexível 
e fluido como uma malha, tal qual uma segunda pele. Com o seu novo visual completamente revestido 
a ouro, este relógio recupera os códigos estéticos e técnicos da coleção: um mostrador em opalina 
prateada com um motivo plissado, desenvolvido após vários meses de testes e conseguido graças à 
antiga técnica da tapeçaria, uma data descentrada e um movimento automático da manufatura.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie automático 

REFERÊNCIA 4605F/110R-B496 
  
Calibre 1088
 Calibre da manufatura
 Mecânico, carga automática
 20,80 mm (9’’’) diâmetro, 3,83 mm de espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28,800 alternâncias/hora)
 144 peças
 26 rubis

INDICAÇÕES Horas, minutos, ponteiro dos segundos central
 Data
  
CAIXA Ouro rosa de 18 quilates 5N 
 35 mm de diâmetro, 9,32 mm de espessura
 Bisel com 58 diamantes talhe redondo engastados 
 Coroa decorada com pedra da lua
 Fundo em cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

MOSTRADOR Opalina prateada, motivo “plissado” aplicado através da técnica de tapeçaria
 Anel em ouro rosa de 18 quilates 5N com 34 diamantes talhe redondo engastados 
 Minuteria perlada 
 Números árabes e índice aplicados em ouro rosa de 18 quilates 5N   

BRACELETES/FECHOS Bracelete em ouro rosa de 18 quilates 5N com fecho triplo de báscula com pulsadores 

TOTAL DIAMANTES 
ENGASTADOS 92 diamantes talhe redondo, com um peso total 
 aproximado de 0,97 quilates



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 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 e Historiques. Paralelamente, oferece à sua 

exigente lista de clientes colecionadores, 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/

