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• Uma edição limitada e numerada de 30 peças disponível exclusivamente em MR PORTER.
• Um estilo retro-contemporâneo acentuado por um mostrador azul petróleo e uma correia 
 em pele de bezerro castanho sépia. 
• Um calibre de manufatura automático com o dia, a data e a reserva de marcha.  

Genebra, 16 de dezembro de 2020 - A coleção Fiftysix é agora complementada com uma edição 
limitada de 30 peças, disponível exclusivamente em MR PORTER, o portal de moda online para 
homens com estilo. A caixa em aço inoxidável de 40 mm de diâmetro aloja um mostrador azul 
petróleo, especialmente concebido para a coleção, e uma correia em pele de bezerro castanho sépia. 

Em 2018, a Vacheron Constantin iniciou uma parceria com os lendários Abbey Road Studios, com os 
quais a Casa partilha os valores da excelência e do saber-fazer. O icónico Estudio n.º 2 foi o cenário 
escolhido para apresentar a coleção Fiftysix, que, desde então, tem sido interpretada através de 
diferentes variações inspiradas no primeiro relógio automático estanque criado pela Casa, em 1956. 
Os seus elementos distintivos caracterizam-se por: asas cuja forma  reproduz uma parte da Cruz 
de Malta, símbolo da Vacheron Constantin, um cristal de safira do tipo “box”, uma caixa clássica de 
40 mm de diâmetro e um mostrador em setores 
minuciosamente trabalhado. 

Em 2020, a Vacheron Constantin expande 
a co le ção  Fif tysix  atravé s  d e  u ma n ova 
interpretação, recorrendo, uma vez mais, aos 
Abbey Road Studios para a sua mise en scéne, 
para promover o seu lançamento exclusivo na 
plataforma MR PORTER.
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Azul petróleo e pele de bezerro castanho sépia   
Apresentado numa edição limitada e numerada de 30 peças, o relógio Fiftysix dia-data
representa a quinta-essência do estilo casual chic. Irradiando um espírito  decididamente urbano, 
a sua caixa em aço, cujo diâmetro de 40 mm garante um ajuste perfeito a qualquer pulso, aloja um 
mostrador azul petróleo.

Para além da sua cor profunda especificamente desenvolvida para a coleção, o mostrador em setores 
distingue-se pela riqueza dos pormenores. Três acabamentos diferentes - opalina, efeito raios de 
sol e espiral concêntrica do centro para o exterior – resultam num mostrador extremamente legível, 
acentuado por um elegante jogo de luzes. Números árabes, horas índice e ponteiros dos minutos 
dourados pontuam o mostrador deste relógio, cuja personalidade é realçada por uma correia em pele 
de bezerro castanho sépia de textura mate, com um fecho de báscula em aço. 

Por trás da caixa bate o calibro automático 2475 SC/2, equipado com um mecanismo de stop-
segundos, com indicações para o dia da semana às 9 horas, a data às 3, e a  reserva de marcha de 
40 horas às 6 horas.  Através do fundo da caixa exibem-se subtis detalhes que salientam ainda mais 
a elegância desta peça, graças à massa oscilante esqueletizada em ouro de 22 quilates, cujo design 
está inspirado na forma da Cruz de Malta, permitindo-nos admirar o motivo Côtes de Genève que 
decora a placa. Esta massa beneficia também de um sistema de rotação equipado com rolamentos de 
esferas de cerâmica, que dispensam a lubrificação e garantem a longevidade do movimento.  
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Resumo  
Apresentada em 2018 nos Abbey Road Studios, a coleção Fiftysix dá as boas-vindas a uma nova 
edição limitada e numerada de 30 peças, disponível exclusivamente em MR PORTER. Um modelo 
com um firme espírito urbano que conjuga com estilo uma caixa de 40 mm em aço inoxidável, um 
mostrador azul petróleo e uma correia de pele de bezerro castanho sépia. A precisão está na ordem 
do dia graças ao calibre automático 2475 SC/2, que regula as indicações do dia da semana, a data e a 
reserva de marcha de 40 horas. 
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MR PORTER   
Desde o seu lançamento, em fevereiro de 2011, MR PORTER consolidou-se como o portal número 
1 do mundo em moda masculina online. Este premiado sítio web disponibiliza uma oferta ímpar de 
produtos das marcas de roupa e de luxo masculinas, incluindo categorias que vão desde os relógios 
de luxo a estilos de vida, através das suas próprias marcas, Mr P. e Kingsman.

MR PORTER produz conteúdos digitais e material impresso excecionais na sua loja online, The Journal, 
e através do seu jornal bimensal, The MR PORTER Post. Em 2019, MR PORTER fundou MR PORTER 
Health In Mind, uma iniciativa de conteúdo e angariação de fundos em parceria com a Movember, 
criada para sensibilizar o público sobre a saúde física e mental dos homens.

MR PORTER oferece serviços de entrega express em mais de 180 países, incluindo o envio no próprio 
dia em Nova Iorque, Londres e Milão, bem como uma experiência de compras de confiança através 
do telemóvel, tablet ou computador, com processo de devolução claro e apoio multilingue ao cliente, 
assim como a assessoria de equipas de compras pessoais (personal shopping), disponíveis 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. MR PORTER integra o grupo YOOX NET-A-PORTER. 

Pode seguir MR PORTER em: 
Instagram: @mrporterlive 
Facebook: mrporterlive 
Twitter: @MRPORTERLIVE 
Wechat: MRPORTERLIVE
YouTube: MRPORTER

Para mais informações sobre MR PORTER 
e YOOX NET-A-PORTER visite o sítio web 
www.mrporter.com e www.ynap.com.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fiftysix day-fecha 

REFERÊNCIA 4400E/000A-B943

CALIBRE  2475 SC/2 
 Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
 Mecânico, automático
 26,2 mm (11¼’’’) de diâmetro, 5,7 mm de  espessura
 Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 
 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 
 264 peças
 27 rubis
 Punção de Genebra

INDICAÇÕES  Horas, minutos, ponteiro dos segundos central 
 Dia da semana e data
 Indicador de reserva de marcha  
 
CAIXA  Aço inoxidável
 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares 

(aproximadamente 30 metros de profundidade) 

MOSTRADOR Azul petróleo, opalina no centro, exterior com efeitos raios de sol, 
contadores encaracolados 

 Números arábicos em ouro branco de 18 quilates 
 Horas índices em ouro branco de 18 quilates realçados com um 

material azul luminescente  

CORREIA Pele de bezerro castanha com forro interior de pele  de bezerro e 
pespontos beges

FECHO Fecho e báscula em aço inoxidável
 Forma de meia Cruz de Malta polida

Edição limitada e numerada de 30 peças.
Disponível exclusivamente na página web de MR PORTER 



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

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

