
Bước vào thế giới “Chế tác đồng 
hồ cao cấp” cùng

đồng hồ Égérie tự lên dây cót 
được làm hoàn toàn bằng vàng

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html
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như làn da thứ hai
–
Một vẻ ngoài rất 
phong cách
–
Tổng kết
–
Thông số kỹ thuật

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI “CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ CAO CẤP” CÙNG
ĐỒNG HỒ ÉGÉRIE TỰ LÊN DÂY CÓT ĐƯỢC LÀM HOÀN TOÀN BẰNG VÀNG

•	 Dây	đeo	bằng	vàng	hồng	mềm	mại	với	hiệu	ứng	mắt	lưới	như	“làn	da	thứ	hai”	
hoàn	hảo	ôm	khít	trên	cổ	tay.

•	 Bộ	vỏ	đường	kính	35mm	bằng	vàng	hồng	viền	kim	cương	tinh	tế.
•	 Hiển	thị	ngày	trên	mặt	số	với	hoa	văn	xếp	ly	được	tạo	thành	từ	kỹ	nghệ	thêu	
tay	Tapestry.

Geneva, ngày 19 tháng 11 năm 2020 – Nàng thơ của kỹ nghệ chế tác đồng hồ 
Vacheron Constantin xuất hiện hoàn toàn mới trong một phiên bản tuyệt đẹp 
trang trí cổ tay với dây đeo mới mềm mại được làm từ vàng hồng 18K 5N. Mẫu 
đồng hồ Égérie tự lên dây cót – người bạn đồng hành lý tưởng cho phụ nữ bất kể 
sáng sớm cũng như buổi tối muộn – toát lên một vẻ quyến rũ đầy cao quý.
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Dây đeo mềm mại như làn da thứ hai
Bộ sưu tập dành cho các quý cô Vacheron Constantin ra mắt vào hồi đầu năm 
tiếp tục được tôn vinh với một phiên bản mới của mẫu đồng hồ Égérie tự lên dây 
cót. Mang đậm nét đương đại hòa trộn với phong cách cổ điển thú vị, phiên bản 
này kết hợp những đường cong tinh tế với dây đeo bằng vàng hồng 18K 5N. Dịu 
dàng và mềm mại như làn da thứ hai, với cảm giác của da thuộc trên làn da, dây 
đeo liên kết cổ tay phái nữ với sự thanh lịch vô bờ bến, khiến ta gần như quên mất 
sự hiện diện của nó. Được dát vàng toàn bộ, chiếc đồng hồ này có một bố cục 
rất hấp dẫn, vừa nắm bắt được tinh thần thời đại, vừa phù hợp hoàn hảo với mọi 
trang phục và mọi sự kiện, từ siêu thoải mái giản dị đến cực kỳ sang trọng.
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Một vẻ ngoài rất phong cách
Lấy cảm hứng từ thế giới thời trang cao cấp và từ tính thẩm mỹ tinh tế được 
kế thừa từ di sản của Vacheron Constantin, đồng hồ Égérie tự lên dây cót 
tôn vinh phong cách độc đáo của bộ sưu tập này. Với dây đeo mới bằng 
vàng hồng 18K 5N mềm mại, vỏ đồng hồ đường kính 35mm bằng vàng hồng 
18K 5N được bao viền 58 viên kim cương trang nhã. Mặt số bằng đá opal phủ 
bạc với hoa văn “xếp ly” được tạo thành từ kỹ nghệ thêu tay Tapestry lâu 
đời. Sử dụng thiết bị có từ năm 1904 giống như chiếc máy vẽ truyền, hoa văn 
này được chạm khắc tinh xảo nhờ ứng dụng kỹ thuật trang trí guilloche một 
cách vô cùng khéo léo, làm nổi bật sự tinh tế của kết cấu và chiều sâu chất 
liệu quý giá. Trên nền mặt số, thời gian trình diễn màn vũ đạo lôi cuốn, được 
điểm xuyết bởi những chiếc kim hình lá duyên dáng lướt qua các mốc số gợi 
nhớ kỹ thuật thêu ren hình vỏ sò tinh xảo. Nét đặc sắc cuối cùng là màn hình 
hiển thị ngày bằng kim cương cắt tròn quyến rũ nằm dọc đường chéo tinh 
tế cắt thẳng từ logo Vacheron Constantin tới núm vặn gắn đá mặt trăng lấp 
lánh. Sự bất đối xứng này góp phần tôn vinh cá tính riêng của chiếc đồng hồ 
vô cùng sang trọng này với nét đương đại táo bạo.

Qua mặt sau bằng pha lê trong suốt, mẫu đồng hồ Égérie tự lên dây cót 
khoe kỹ thuật hoàn thiện đồng hồ thủ công tinh tế Côtes de Genève và con 
lắc mở tinh xảo – được lấy cảm hứng từ hình dạng chữ thập Maltese – và 
được trang bị bộ máy tự lên dây cót Calibre 1088.

Mười trong số những chiếc đồng hồ này sẽ được bán độc quyền trên Net-à-
Porter kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2020, một tháng trước khi các mẫu đồng 
hồ này có mặt tại các cửa hàng của Vacheron Constantin trên toàn thế giới.
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Tổng kết
Vacheron Constantin làm phong phú thêm bộ sưu tập đồng hồ nữ Égérie 
được ra mắt vào đầu năm 2020. Duyên dáng với bộ vỏ bằng vàng hồng 18K 
5N đường kính 35mm mảnh mai gắn 58 viên kim cương, mẫu đồng hồ Égérie 
tự lên dây cót nâng niu cổ tay với dây đeo bằng vàng hồng 18K 5N hiệu ứng 
dạng lưới mềm mại như làn da thứ hai. Được dát hoàn toàn bằng vàng, 
chiếc đồng hồ này chọn lọc những đặc tính kỹ thuật và thẩm mỹ nổi bật của 
bộ sưu tập: mặt số bằng đá opal phủ bạc với hoa văn xếp ly được phát triển 
sau nhiều tháng thử nghiệm và được hoàn thành nhờ áp dụng kỹ thuật thêu 
tapestry lâu đời; hiển thị ngày; cũng như bộ máy tự lên dây cót.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Égérie tự lên dây cót 

THAM SỐ 4605F/110R-B496 
  
Bộ máy 1088
 Manufacture calibre
 Cơ khí, tự lên dây cót
 Đường kính 20.80 mm (9’’’), dày 3.83 mm 
 Dự trữ năng lượng lên tới 40h
 4 Hz (28,800 dao động/giờ)
 144 thành phần
 26 chân kính

Hiển thị Giờ, phút, giây trung tâm
 Ngày
  
Vỏ Vàng hồng 18K 5N  
 Đường kính 35 mm, dày 9.32 mm
 Vòng Bezel gắn 58 viên kim cương cắt tròn 
 Núm vặn gắn đá mặt trăng 
 Mặt sau bằng sapphire trong suốt 
 Khả năng chịu nước ở áp suất 3 bar (độ sâu khoảng 30 mét)

Mặt số Đá opal phủ bạc, họa tiết “xếp ly” tạo thành từ kỹ thuật thêu tay Tapestry 
 Viền mặt số bằng vàng hồng 18K 5N gắn 34 viên kim cương cắt tròn 
 Vòng tròn đếm phút bằng “ngọc trai” 
 Mốc chỉ giờ và số Ả rập bằng vàng hồng 18K 5N 
 
Dây đeo/Chốt khóa  Dây đeo bằng vàng hồng 18K 5N với khóa gập 3 có chốt đẩy 

Kim cương  92 viên kim cương cắt tròn, với trọng lượng tổng khoảng 0.97 carats



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

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

