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• Modelo único criado pelos mestres relojoeiros do exclusivo departamento Les Cabinotiers
• Um calibre centrado na Grandes Complicações
• Uma combinação de três importantes complicações horológicas: repetição de minutos,
tourbillon e mapa celeste
• A arte do engaste invisível

No século XVII, durante a Ilustração, os relojoeiros mais experientes de Genebra desenrolaram
o seu talento em oficinas banhadas pela luz natural, conhecidas como cabinets, situadas
nos últimos andares dos edifícios da cidade. Estes alquimistas do tempo, que elaboraram
extraordinários relógios, por encomenda, com grandes complicações, começaram a ser
denominados cabinotiers. Consumados mestres na sua arte, as suas grandes habilidades
técnicas e manuais eram comparáveis ao seu profundo conhecimento científico, espoletado
pela curiosidade pelas novas ideias impulsionadas pela filosofia dessa época.
Os modelos exclusivos da Vacheron Constantin, criados atualmente pelo seu departamento
Les Cabinotiers, herdeiros deste prestigiado património histórico, superam perfeitamente
os rigorosos desafios técnicos, artísticos e estéticos com que se deparam, satisfazendo
simultaneamente os amantes mais exigentes da Alta Relojoaria, tal como resulta claramente
patente no modelo Les Cabinotiers Repetição de minutos Tourbillon Mapa Celeste.
Esta peça distintiva segue a esteira do Celestia Astronomical Grand Complication 3600 e do
Symphonia Grande Sonnerie 1860, criados pelo departamento Les Cabinotiers em 2017.
A façanha de unir a função de repetição de minutos, um tourbillon e uma representação do céu
estrelado num relógio Vacheron Constantin apenas podia ser materializada no departamento
Les Cabinotiers. Nesta nova criação - quinta-essência da arte e da técnica da relojoaria, onde se
combinam os valores estéticos da Casa – manifestam-se novamente a destreza e o virtuosismo
que constituem o gérmen dos modelos mais emblemáticos e técnicos da Vacheron Constantin.
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HORA SIDERAL E UMA FASCINANTE VISÃO DO ESPAÇO
A caixa de ouro branco de Les Cabinotiers Repetição de minutos Tourbillon Mapa Celeste
destaca pelo seu marcado contraste estético: o bisel e as asas engastadas com diamantes de
talha baguette iluminam um mostrador preto puro delimitado por diamantes de talha baguette
nos índices horários e ornamentada com um estampado guilloché central. Este subtil jogo
de contrastes entre a pureza do desenho e o brilho das pedras preciosas realça o tourbillon
às 6 horas e recorda-nos que este relógio, graças à sua função de repetição de minutos, tem
reservado um lugar privilegiado no universo da Alta Relojoaria.
Esta cosmografia complementa-se perfeitamente com o mapa celeste visível na tampa
do relógio. Nesta representação do céu noturno genebrino, a Via Láctea, as constelações e
as estrelas brilham intensamente como se as observássemos através de um telescópio. O
manto de estrelas perfaz uma volta completa sobre o seu eixo em 23 horas e 56 minutos, que
corresponde à hora sideral.
A forma côncava do mostrador acentua o efeito de profundidade. Conforme as normas
horológicas, uma elipse traçada sobre o cristal de safira ressalta a posição exata das constelações
quando o utilizador consulta o relógio. Por último, esta fascinante visão complementa-se com
indicações dos pontos cardiais, meses e hora siderais. Como se nos convidasse a iniciar uma
viagem através do tempo...
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CALIBRE 2755: UMA DISTINÇÃO EXCECIONAL
Para impulsionar as diferentes funções deste relógio, que representa uma autêntica façanha
técnica, os mestres relojoeiros da Vacheron Constantin decidiram desenvolver um novo
movimento de carga manual especificamente destinado à sua coleção Les Cabinotiers. Com uma
reserva de marcha de 58 horas, inspira-se no famoso Calibre 2755 reservado para os modelos
especialmente sofisticados da Casa, nomeadamente as suas excecionais peças de Grande
Complicação.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LES CABINOTIERS REPETIÇÃO DE MINUTOS TOURBILLON MAPA CELESTE
REFERÊNCIA

9737C/000G-B480
Punção de Genebra

CALIBRE

2755
Desenvolvido e produzido pela Vacheron Constantin
Mecânico, carga manual
33,9 mm de diâmetro, 9,4 mm de espessura
Aproximadamente 58 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora)
413 peças
38 rubis

INDICAÇÕES

Horas, minutos
Pequeno ponteiro dos segundos às 6 horas na jaula do tourbillon
Repetição de minutos
Tourbillon
Mapa celeste, meses e hora sideral na parte posterior do relógio

CAIXA

Ouro branco de 18 quilates
45 mm de diâmetro, 15,1 mm de espessura
Bisel e asas engastadas com 112 diamantes de talha baguette (aproximadamente 5,80 quilates).

MOSTRADOR

Preto com textura guilloché
Ponteiros das horas, dos minutos e pequeno ponteiro dos segundos de ouro branco de 18 quilates
Tampa gravada à mão com um mapa celeste luminescente (hemisfério norte)

CORREIA

Pele de Alligator mississippiensis castanha escura, cosida à mão, acabamento artesanal, grandes
escamas quadradas

FECHO

Fecho de báscula de ouro branco de 18 quilates
Forma de meia cruz de Malta polida

CAIXA

Cofre de luxo, elaborado com madeira de ébano Macasar

COMPLEMENTOS

Entrega-se com lápis para ajustes

Peça única
« Les Cabinotiers », « Pièce unique », Selo « AC » gravados no fundo.
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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

