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Les Cabinotiers Armillary Tourbillon

• Um modelo único e exclusivo que segue os passos de uma grandiosa tradição relojoeira 
• Duas originais complicações herdadas do relógio Referência 57260 
• Quatro patentes registadas para o tourbillon armilar e para as indicações retrógradas 
• Design contemporâneo realçado pela caixa de titânio.

Seguindo a senda da Referência 57260 e das suas 57 complicações, apresentada em 2015, este modelo único e exclusivo protagoniza duas das 
suas emblemáticas funções: o tourbillon armilar biaxial com tambor esférico para a mola principal e o mostrador das indicações retrógradas 
instantâneas das funções cronológicas. Esta excecional estrutura de relojoaria está alojada numa caixa de titânio, material ultraleve que revela 
toda a profundidade deste modelo num estilo claramente contemporâneo. Foram registadas quatro patentes relativas ao calibre 1990 de alta 
precisão e carga manual que move o relógio. 

O relógio de bolso Referência 57260 - que com as suas 57 complicações é o instrumento de relojoaria mais complicado do mundo, tendo sido 
apresentado em 2015 aquando do 260º aniversário da Vacheron Constantin - constituiu um autêntico laboratório de testes para os mestres 
relojoeiros do departamento Les Cabinotiers. A investigação realizada durante os oito anos que foram necessários para criar e regular esta 
peça única tornou possível o desenvolvimento de técnicas e soluções de relojoaria originais que viriam a ser aplicadas nos futuros relógios da 
Manufatura. O relógio Les Cabinotiers Armillary Tourbillon é o primeiro a beneficiar destas descobertas. Exibindo um espírito absolutamente 
contemporâneo, reinterpreta duas complicações introduzidas com a Referência 57260: a dupla indicação de tempo retrógrada instantânea e o 
tourbillon armilar biaxial e tambor esférico para a mola principal.  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Les Cabinotiers Armillary Tourbillon

Um excecional calibre de manufatura  
O calibre 1990, um movimento mecânico de carga manual, move a função dupla das horas e minutos retrógrada instantânea. No lado direito do 
relógio, os ponteiros grande e pequeno percorrem o semicírculo do mostrador, com um retorno a zero assombrosamente rápido ao atingir os 
60 minutos e as 12 horas. Este tipo de indicadores requer que se preste uma especial atenção à exatidão e à resistência dos materiais usados já 
que o mecanismo está submetido a grandes exigências. Para poder admirar em toda a sua plenitude a plêiade de subtis detalhes, o mostrador 
de opalina cor ardósia reduz-se a um único anel horário balizado por números, arábicos para os minutos e romanos para as horas. Esta 
particular configuração das indicações horárias oferece uma vista completa do tourbillon armilar que alberga a função do ponteiro de segundos 
pequeno, majestosamente mostrado na parte esquerda do relógio. 

Posicionado sob uma bolha formada pelo cristal de safira, esta estrutura está composta por duas gaiolas imbricadas que se movem em 
dois eixos distintos com uma velocidade de 60 segundos por rotação. Formando um mostrador em perpétuo movimento, este tourbillon foi 
denominado “armilar” em referência ao relojoeiro francês Antide Janvier que, no século XVIII, criou um espetacular relógio astronómico que 
tinha um mostrador armilar. Este excecional mecanismo também possui um escape de silício e uma mola principal cilíndrica, entre outras 
características. Inventado por Jacques-Frédéric Houriet em 1814, a mola de equilíbrio, que não tem curva terminal, confere ao tourbillon uma 
vibração perfeitamente concêntrica, garantindo assim um melhor isocronismo. Em termos do escape desenvolvido pela Vacheron Constantin, 
engloba uma roda de silício e uma âncora com paletas de diamante. Estes materiais ultraleves de alta tecnologia, que garantem uma grande 
durabilidade e longevidade, contribuem para a destacável precisão do relógio, cuja exatidão supera consideravelmente as exigências do 
Controlo Oficial Suíço dos Cronómetros (COSC). Foram solicitadas quatro patentes relativas ao sistema retrógrado, ao escape e ao tourbillon 
deste calibre 1990.

Design contemporâneo  
Estas referências aos grandes mestres relojoeiros do passado foram incorporadas, não obstante, à arquitetura relojoeira absolutamente 
contemporânea deste Les Cabinotiers Armillary Tourbillon, que se destaca pelos seus acabamentos extremamente meticulosos. O calibre 
1990 atrai a atenção com a sua profunda cor antracite, obtida mediante um tratamento com NAC (n-acetilcisteína) aplicada por eletrólise. No 
mostrador, o calibre exibe uma construção audaz, com pontes de arestas expostas e um acabamento em guilloché piramidal, “Cravos de Paris”, 
que destaca perfeitamente o ballet aéreo do tourbillon. O mesmo acabamento é visto no fundo granalhado da caixa. A chanfragem manual dos 
componentes, uma subtil operação que neste movimento requer não menos de 130 horas de trabalho, para realçar os jogos de luzes entre as 
diferentes peças, é visível na caixa de titânio. Um material leve, duas vezes mais resistente que o aço, que combinado com a bracelete de pele 
de crocodilo preta com fecho de pino, confere um estilo depurado a este relógio que ostenta a sua técnica relojoeira como se fosse uma obra 
de arte cinética. 

Les Cabinotiers: criações únicas 
No universo da Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representam um departamento por direito próprio, dedicado à personalização de relógios 
e à criação de peças únicas. Esta tradição remonta ao século XVIII, época em que os mestres relojoeiros eram denominados cabinotiers e 
trabalhavam em oficinas banhadas de luz natural, conhecidas como cabinets que se localizavam nos andares superiores dos edifícios de 
Genebra. Das mãos destes cultos artesãos, abertos às novas ideias do Século das Luzes, nasceram excecionais instrumentos de relojoaria, 
inspirados na astronomia, na engenharia mecânica e nas artes. Essa capacidade, combinada com a experiência, que constitui a grande tradição 
relojoeira genebrina, tem fluido pelas veias da Vacheron Constantin desde 1755.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Versão breve  
O relógio de bolso Referência 57260 - que com as suas 57 complicações é o instrumento de relojoaria mais complicado do mundo -  foi 
apresentado aquando do 260º aniversário da Vacheron Constantin em 2015 e constituiu um autêntico laboratório de testes para os mestres 
relojoeiros da oficina Les Cabinotiers. O modelo único e exclusivo Les Cabinotiers Armillary Tourbillon beneficia destes progressos. Com 
um espírito absolutamente contemporâneo, reinterpreta duas complicações apresentadas com a Referência 57260: uma dupla indicação 
de tempo retrógrada instantânea e um tourbillon armilar biaxial. No lado direito do relógio, os ponteiros grande e pequeno deslocam-se 
sobre um semicírculo no mostrador do relógio, com um retorno a zero assombrosamente rápido uma vez que chegam aos 60 minutos e às 
12 horas. Esta configuração particular das indicações horárias oferece uma vista completa do tourbillon armilar biaxial com o seu escape de 
silício e a sua mola de equilíbrio cilíndrica, majestosamente alojada na parte esquerda do relógio. Posicionado sob uma bolha formada pelo 
cristal de safira, esta estrutura é composta por duas gaiolas imbricadas que se movem em dois eixos distintos com uma velocidade de 60 
segundos por rotação. Foram registadas quatro patentes relativas ao sistema retrógrado, ao escape e ao tourbillon deste calibre 1990 de 
movimento de carga manual. Esta excecional arquitetura relojoeira está alojada numa caixa de titânio, material ultraleve que expõe toda a 
profundidade deste modelo num estilo ousadamente contemporâneo.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Les Cabinotiers Armillary Tourbillon

REFERÊNCIA 

CALIBRE  

INDICAÇÕES  

CAIXA 

MOSTRADOR  

BRACELETE  

FECHO  

91990/000T-B633

1990
Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin 
Mecânico, carga manual 
35,50 mm de diâmetro, 10 mm de espessura  
Reserva de marcha do movimento: aproximadamente 60 horas 
2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora) 
299 peças 
45 rubis 
Relógio distinguido com o Selo de Genebra 

Horas e minutos retrógrados
Tourbillon Armilar

Titânio Grau 5 
45 mm de diâmetro, 20,10 mm de espessura 
Fundo de cristal de safira transparente 

De opalina cinzento ardósia 

Preta de pele de Alligator Mississippiensis, com forro em pele de crocodilo, cosida à mão, acabamento artesanal, 
escamas quadradas grandes 

Fivela com pino em titânio grau 5. 
Forma de meia Cruz de Malta acetinada 

ESTOJO DE APRESENTAÇÃO E ACESSÓRIO  modelo Les Cabinotiers 

Peça única 
Inscrição “Pièce unique” e “Les Cabinotiers” gravada na parte posterior do relógio

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


Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 
mais de 260 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/

