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• Dois modelos em ouro branco ou rosa, totalmente engastados com diamantes

• Como assinatura, uma indicação descentrada e uma geometria assimétrica inspiradas no património da 
Vacheron Constantin

• Um engenhoso sistema de correias trocáveis permitem uma elegância versátil tanto de dia como de 
noite.

Genebra, 7 de abril de 2021 – Num encontro entre Alta Relojoaria e Alta Costura, a coleção Égérie revela 
mais uma faceta da sua personalidade ao apresentar dois novos modelos Égerie automáticos com pavé 
de diamantes. O seu fascínio chique e clássico, com um toque de ousadia, exibe-se com uma auréola 
luminosa, mas mantendo as suas características indicações assimétricas.  Estes novos modelos, 
apresentados por ocasião da Watches & Wonders 2021, enquadram-se na temática da Casa em 2021: 
intitulada Classic with a Twist, realça a energia criativa da Vacheron Constantin, que se guia por uma 
identidade que enaltece o património e se atreve a dotá-lo de um toque inesperado

A feminilidade apresenta inúmeras facetas e a coleção Égérie revela o seu caráter através de múltiplas 
variações inspiradas no requintado universo da Alta Costura e dos códigos estéticos presentes desde o 
início do século XIX nos relógios da Alta Relojoaria, que integram o património da Vacheron Constantin. 
Confidente no nosso dia-a-dia e também a companhia ideal das nossas noites mais especiais, a coleção 
Égérie consegue evidenciar o seu requinte através de um jogo de pormenores habilmente orquestrados 
que reafirmam igualmente a sua singularidade. Sofisticada e decisivamente em consonância com os dias 
de hoje, exibe todo o seu charme sob um delicado manto de diamantes. 
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Beleza luminosa
O modelo Égérie automático com pavé de diamantes capta e reflete a luz de todos os  ângulos. O 
segredo da sua beleza? Um harmonioso engaste de 303 diamantes que acentuam o fino bisel, os 
flancos, as asas e a distância entre as asas da caixa de 35 mm de diâmetro, em ouro branco 5N, de 18 
quilates, ou em ouro rosa 5N, de 18 quilates. O mostrador dourado irradia o mesmo brilho. Adornado 
com 574 diamantes, transforma o passar do tempo num espetáculo verdadeiramente deslumbrante. 
O espetáculo começa com a data descentrada que surge numa linha diagonal formada pelo logótipo 
da Vacheron Constantin e a coroa posicionada entre a 1 e as 2 horas, rematada com um diamante 
em talha rosa, conferindo-lhe um toque audaz de sedução. Uma engenhosa composição de 
curvas e círculos entrelaçados pontuada com números árabes em ouro de 18 quilates, enfeitados à 
semelhança de um requintado rendilhado e sobrevoados por finos ponteiros de ouro. 

De dia ou de noite, o modelo Égérie automático com pavé de diamantes ajusta-se com naturalidade 
ao pulso das mulheres que gostam de desfrutar de uma variedade de prazeres. Um engenhoso 
sistema de correias trocáveis permite mudar o aspeto do relógio segundo as preferências: cetim ou 
pele de alligator com efeito acetinado, azul noite para a versão em ouro branco; marron glacé para 
o modelo em ouro.  Uma vez escolhida, a correia ajusta-se facilmente à caixa com um movimento 
suave que não requer ferramentas. E como toque final, a fivela ardillon em ouro de cada bracelete é 
igualmente engastada com 17 diamantes.  

Nos bastidores
Para marcar a hora, o modelo Égérie automático com pavé de diamantes palpita ao ritmo do calibre 
1088, um movimento automático da Manufatura com uma reserva de marcha de 40 horas. O fundo 
em cristal de safira oferece-nos uma vista admirável dos acabamentos de Alta Relojoaria: um 
motivo Côtes de Genève executado à mão e uma massa oscilante arrendada em ouro de 22 quilates 
inspirada na forma da Cruz de Malta.  
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Classic with a Twist 
A criatividade da Vacheron Constantin manteve-se sempre em sintonia com o seu tempo, 
conjugando-a simultaneamente com a memória da Casa. Este código de elegância, assumido 
por cada relojoeiro artesão e designer ao longo dos anos e dos séculos, distingue o património e 
arrisca- se na exploração do inesperado. Num equilíbrio entre virtuosismo técnico e refinamento 
estético, o encanto dos relógios da Vacheron Constantin consegue transpor as diferentes épocas 
permanecendo intacto. Porque a intemporalidade não se obtém simplesmente seguindo as 
convenções da relojoaria tradicional, cada criação tem um toque de audácia que se revela nos mais 
pequenos pormenores. Visualizações especiais, indicações descentradas, biselado específico de 
todas as peças, acabamento artesanal e a complexidade de um mecanismo são apenas alguns 
exemplos desta perícia. O resultado de tudo isto oferece-nos um campo de expressão muito 
pessoal no qual convergem a técnica e o estilo numa subtil harmonia entre o convencional e o 
atípico. 
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Resumo
Duplamente inspirada pelo mundo da Alta costura e pelos códigos estéticos do património da 
Vacheron Constantin, a coleção Égérie revela uma nova faceta da sua personalidade. Clássica e 
audaz, esta coleção é enriquecida com  dois modelos Égérie automáticos com pavé de diamantes. 
Com opção em ouro branco de 18 quilates ou em ouro rosa 5N, de 18 quilates, e completamente 
engastado com 303 diamantes numa caixa de 35 mm de diâmetro e 574 diamantes no mostrador, 
estas novas interpretações são um convite para desfrutar de uma variedade de prazeres graças ao 
seu sistema de correias trocáveis que não necessitam de ferramentas. São fornecidas com duas 
correias, em cetim e em pele de alligator, que se ajustam ao pulso feminino com extraordinária 
elegância e que acompanham cada momento com o ritmo do calibre 1088, um movimento 
automático da Manufatura. 

 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


6

Introdução
–
Beleza luminosa
–
Classic with a twist
–
Resumo
–
Características técnicas  

Égérie automático com pavé de diamantes
A companhia ideal para os momentos importantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Égérie automático 

Referência 4606F/000G-B649 
 4606F/000R-B648
  
Calibre 1088
 Calibre da Manufatura
 Mecânico, automático
 20,8 mm (9’’’) de 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 branco, de 18 quilates /Ouro rosa 5N, de 18 quilates
 Engastado com 303 diamantes em talha redonda
 35 mm de diâmetro, 9,54 mm de espessura
 Coroa engastada com um diamante em talha rosa
 Fundo de cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros)

Mostrador Em ouro de 18 quilates engastado com 574 diamantes em talha redonda
 Anel em ouro branco, de 18 quilates / Ouro rosa 5N, de 18 quilates engastado de diamantes 
 Ouro de 18 quilates / Ouro rosa 5N, de 18 quilates com números árabes e índices 
 
 
Correias É fornecido com duas correias trocáveis
 Azul noite/marron glacé em pele de alligator Mississippiensis com efeito acetinado e correia 

azul noite/ marron glacé acetinado 

Fecho É fornecido com dois fechos em ouro branco, de 18 quilates e em ouro rosa 5N, de 18 quilates 
(montados diretamente nas correias), engastados com 17 diamantes em talha redonda 

Engaste total 
de diamantes 912 diamantes, com um peso total aproximado de 4,10 quilates (mínimo de quilates garantido)

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


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
#WatchesandWonders2021
#WWGeneva2021

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

