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• O Patrimony fases da lua e data retrógrada integra a Coleção Excellence Platine, lançada há três anos.
• Acionado pelo movimento 2460 R31L da manufatura, este elegante modelo mostra as horas e os
minutos, a data com um ponteiro retrógrado e uma fase lunar de precisão.
• Para garantir a máxima comodidade de utilização, todos os ajustes realizam-se através da coroa.
Maio 2020 – Com a sua elegante sobriedade, o modelo Patrimony fases da lua e data retrógrada integra a Coleção
Excellence Platine. Lançada em 2006, esta coleção disponibiliza aos colecionadores relógios excecionais em platina
950, em edições limitadas. A caixa, a coroa, o mostrador e a fivela são produzidos neste metal nobre num conjunto em
que a bracelete em pele de alligator é cosida à mão com fios de seda e platina.
O modelo Patrimony fases da lua e data retrógrada, apresentado em 2017 nas versões em ouro branco e ouro rosa, é
um dos relógios emblemáticos da Vacheron Constantin. A sua sóbria elegância e a originalidade da sua visualização
revelam indiscutivelmente a identidade da Casa. Três anos após o lançamento do conceito Collection Excellence Platine,
esta peça de harmoniosas proporções vem enriquecer este conjunto com uma edição boutique, limitada a apenas 50
exemplares.
Totalmente fiel ao espírito da coleção Patrimony e inspirada nos relógios criados para a Casa na década de 1950, esta
peça testemunha a abordagem estética minimalista se bem que com uma preocupação pelo detalhe em que o objetivo
é obter um equilíbrio absoluto nas suas linhas. A elegância intemporal da caixa redonda de 42,5 mm alberga o calibre
automático 2460 R31L da Manufatura, com o mostrador de precisão das fases lunares e o indicador de data mediante
ponteiro retrógrado. Para garantir a máxima comodidade de utilização, todos os ajustes das funções são realizados
através da coroa.

Edição limitada
Com o seu conceito “Coleção Excellence Platine”, lançado em 2006, a Vacheron Constantin concebe relógios
excecionais para colecionadores. Desde o mais simples até ao mais complicado, todos são apresentados em edições
limitadas com uma produção de um a dois modelos por ano. Tal como o seu nome indica, a sua marca distintiva é a
platina 950, com relógios trabalhados neste metal nobre, desde a caixa até ao mostrador, incluindo a fivela, em que a
bracelete em pele de alligator azul-escuro é cosida à mão com fios de platina e de seda.
No mostrador do relógio Patrimony fases da lua e data retrógrada, com acabamento de jato de areia, podemos
encontrar a sua assinatura secreta, a inscrição «Pt 950», situada entre as 4 e as 5 horas. O disco com as fases da lua,
visível através de uma abertura às 6 horas, também é concebido em platina, com uma superfície polida para as estrelas
e uma textura granular para os círculos da lua, reproduzindo assim as irregularidades visíveis da superfície lunar. O
mostrador é ligeiramente convexo ao redor da sua circunferência e está delimitado com marcadores horários aplicados
em ouro branco de 18 quilates, intercalados com uma minuteria perlada também em ouro branco. Os ponteiros do tipo
bastão são do mesmo metal, azulado no caso do indicador da data, para facilitar uma melhor legibilidade.
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Fase lunar de precisão e data retrógrada
Esta peça, acionada pelo calibre automático 2460 R31L da manufatura, dispõe de uma reserva de marcha de 40
horas. O fundo em cristal de safira transparente permite admirar o seu movimento com 275 peças, nomeadamente a
superfície perlada da platina e da massa oscilante perfurada, em ouro de 22 quilates, inspirada na forma da Cruz de
Malta, emblema da Vacheron Constantin.
As fases da lua apresentam-se através de uma abertura situada às 6 horas, graduada de 0 a 29½, para permitir
a contagem dos dias que decorrem desde a última Lua Nova. Esta complicação, conhecida como a idade da lua,
corresponde ao ciclo real deste corpo celeste, que perfaz uma rotação à volta da Terra de exatamente 29 dias, 12 horas
e 45 minutos. A precisão do mecanismo das fases da lua requer apenas uma correção a cada 122 anos.
A segunda complicação – a indicação da data retrógrada mediante um ponteiro central – ocupa a parte superior do
mostrador. Para garantir a máxima comodidade de utilização, todos os ajustes são realizados através da coroa: dar
corda, corrigir a data, ajustar a fase lunar e a hora.
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Resumo
Com o seu conceito “Coleção Excellence Platine” lançado em 2006, a Vacheron Constantin concebe relógios
excecionais para colecionadores, sempre em edições limitadas. Tal como o seu nome indica, a platina 920 é o símbolo
desta gama trabalhada neste metal nobre, incluindo a caixa e a fivela, em que a bracelete em pele de alligator azulescuro é cosida à mão com fios de platina e de seda. Este ano, o elegante relógio Patrimony fases da lua e data
retrógrada, que foi apresentado pela primeira vez em 2017, surge como a peça central desta excecional coleção. A caixa
redonda de 42,5 mm de elegância intemporal alberga o calibre automático 2460 R31L da Manufatura com uma fase
lunar de precisão, um mecanismo que apenas requer uma correção de um dia a cada 122 anos, além de um indicador
de data mediante um ponteiro retrógrado. Para garantir a máxima comodidade de utilização, todos os ajustes são
realizados através da coroa.
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REFERÊNCIA

4010U/000P-B545

CALIBRE

2460 R31L
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga automática
27,2 mm (11½’’’) de diâmetro, 5,4 mm de espessura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternâncias por hora)
275 peças
27 rubis
Relógio certificado com o punção de Genebra

INDICAÇÕES

Horas, minutos
Data retrógrada
Fases da lua de precisão, idade da lua

CAIXA

Platina 950
42,5 mm de diâmetro, 9,7 mm de espessura
Fundo em cristal de safira transparente
Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (30 metros aproximadamente)

MOSTRADOR

Platina 950, jato de areia
Inscrição “Pt950” entre as 4 e as 5 horas
Zona exterior convexa
Disco lunar de platina 950
Indicadores horários aplicados em ouro branco de 18 quilates e minuteria perlada

BRACELETE

Correia em pele de alligator Mississippiensis azul-escuro com forro interior em pele de alligator, cosido à
mão com fios de seda e platina 950, acabamento artesanal, grandes escamas quadradas

FIVELA

Fecho de báscula em platina 950
Meia Cruz de Malta polida

Edição limitada de 50 peças numeradas individualmente.
Apenas disponível nas Boutiques Vacheron Constantin.
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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

