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A coleção Overseas estreia uma
das maiores complicações do mundo em relojoaria
•
•
•
•

O primeiro modelo com tourbillon na história da coleção Overseas
Calibre 2160 ultraplano, equipado com rotor periférico e uma reserva de marcha de 80 horas.
Mostrador azul emoldurado por uma caixa em aço inoxidável
Três braceletes / correias trocáveis

Overseas, a coleção que representa dois temas muito apreciados pela Vacheron Constantin - as viagens e
a abertura ao mundo -, estreia o seu primeiro modelo de movimento de carga automática com tourbillon.
Apresentado numa caixa em aço inoxidável, o relógio que vem coroar esta coleção, é dotado de uma
graciosa estética e incorpora um conceito de bracelete / correias trocáveis que lhe permite assumir uma
variedade de estilos.
Com as linhas dinâmicas e harmoniosas da sua caixa em aço inoxidável, com o seu característico bisel
hexagonal e o emblemático mostrador azul, o relógio Overseas combina energia com elegância, e
distinção com a amplidão dos novos horizontes. Ao dotar a coleção com o seu primeiro movimento de
carga automática com tourbillon, a Vacheron Constantin estabelece uma clara ligação entre a mensagem
escapista, inerente à filosofia Overseas e o enraizado compromisso da Maison genebrina com as
sofisticadas complicações horológicas.
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Calibre 2160
Além da elegância apresentada pela gaiola em forma de Cruz de Malta, à semelhança do emblema
da Casa, o Calibre ultraplano 2160, apresentado pela primeira vez em 2018, com uma espessura de
apenas 5,65 milímetros, opta por um rotor periférico em ouro de 22 quilates. Esta escolha permite
uma excelente visibilidade do mecanismo que oscila a uma frequência de 2,5 Hz, através do fundo
transparente de cristal de safira. Também permite admirar o excecional nível dos acabamentos
tradicionais da Maison. A barra da gaiola do tourbillon está integralmente biselada à mão, tarefa que
requer cerca de 12 horas de trabalho, em dedicação exclusiva a esta peça. O novo Overseas Tourbillon
oferece as funções de horas e minutos centrais e tourbillon com indicação de segundos às seis horas,
exibidas num mostrador lacado em azul, com acabamento acetinado com efeitos de raios de sol,
acentuado com ponteiros e índices horários com tratamento de Super-Luminova®.

Três braceletes / correias, três imagens
Não é necessária uma ferramenta especial, é suficiente um suave movimento. Graças ao simples e
fiável conceito de trocabilidade desenvolvido pela Vacheron Constantin, o relógio Overseas Tourbillon
dispõe de uma modularidade que permite a sua utilização com bracelete em aço ou com correias em
borracha ou pele azul, oferecendo ao utilizador a possibilidade de alternar diferentes estilos.
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FICHA TÉCNICA
Overseas Tourbillon
REFERÊNCIA

6000/110A-B544

CALIBRE		2160
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática, com rotor periférico
31 mm (13½’’’) de diâmetro, 5,65 mm de espessura
Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora)
188 peças
30 rubis		
Relógios distinguidos com a Punção de Genebra
INDICAÇÕES

Horas, minutos, pequeno ponteiro dos segundos na gaiola do tourbillon.
Tourbillon

CAIXA

Aço inoxidável
42,5 mm de diâmetro, 10,39 mm de espessura
Aro de encaixe de ferro macio que proporciona proteção antimagnética
Com coroa de rosca, pulsadores bloqueados mediante rosca (um quarto de volta)
Fundo de cristal de safira transparente
Estanquidade testada a uma pressão de 5 bares (aproximadamente 50 metros)

MOSTRADOR

Translúcido, lacado em tons azuis, base acetinada com efeitos de raio de sol e friso com acabamento
aveludado
Índices horários aplicados e ponteiros de horas e minutos em ouro branco de 18 quilates realçados com
material luminescente branco

BRACELETE / CORREIAS Bracelete em aço, com elos polidos e desbastados em forma de meia Cruz de Malta
Vem com uma segunda correia de pele azul de Alligator Mississippiensis com forro de nubuck azul e efeito
microperfurado, cosida à mão, com grandes escamas quadradas
FECHOS

Bracelete em aço inoxidável apertada com triplo fecho de báscula em aço inoxidável com pulsadores e
sistema de ajuste para um máximo conforto
Vem com um segundo triplo fecho de báscula de aço inoxidável, com pulsadores e um sistema de
intercâmbio patenteado compatível com as duas correias adicionais
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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
#VCSIHH
#SIHH2019

