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SINOPSE
–
15 COMPLICAÇÕES
PARA CONQUISTAREM A
ETERNIDADE
–
CALIBRE 2755
–
A ARTE DA GRAVAÇÃO
MANUAL
–
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

• Modelo único de mostrador duplo criado pelo departamento Les Cabinotiers
• Um calibre dedicado a grandes complicações
• 15 complicações relojoeiras incluindo repetição de minutos, um turbilhão, um calendário
perpétuo e uma equação de tempo.
• Uma combinação de perícia relojoeira e técnicas ancestrais de artesanato: gravado à mão.

Desde o século XXVIII que a Vacheron Constantin tem vindo a perpetuar a tradição relojoeira
dos "Les Cabinotiers", designação dada aos prestigiados e cultos relojoeiros que trabalhavam
nas oficinas banhadas de luz, localizadas nos telhados dos prédios de Genebra. A experiência
destes Mestres foi sustentada por um vasto conhecimento científico, por uma curiosidade
incessante por novas ideias e pela filosofia da Ilustração. As suas mãos são raras, raras peças
de tempo de complexidade técnica e estética, inspiradas na astronomia, na ciência e nas artes.
As suas mãos habilidosas criam relógios excecionais de rara complexidade técnica e estética,
inspirados na astronomia, na ciência e nas artes.
A Vacheron Constantin continua a abraçar estes desafios altamente técnicos e criativos
no seu departamento Les Cabinotiers, dando origem a modelos exclusivos para clientes e
colecionadores, bem como criando relógios por encomenda especialmente personalizados.
Engenheiros, designers, relojoeiros e artesãos combinam a sua imaginação, experiência e paixão
e dão vida a estas peças de relojoaria de grande sofisticação, capacidade bem atestada pela
nova Grande Complicação Fénix do Les Cabinotiers.
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15 COMPLICAÇÕES PARA CONQUISTAREM A ETERNIDADE
De acordo com a lenda da Fênix, que surge no Oriente antes de chegar à Ásia, este pássaro
lendário desafiou o ciclo da vida e da morte ao incendiar-se e renascer das cinzas a cada
500 anos. Símbolo de imortalidade, inspirou os criadores do relógio Les Cabinotiers Grande
Complicação Fénix, desafiando o tempo com as suas 15 complicações.
Calendário perpétuo, equação de tempo, nascer e pôr do sol, mapa celestial, estações do ano,
signos do zodíaco, idade e fase lunar, solstícios, horas e minutos siderais, reserva de marcha
e outras indicações visíveis de ambos os lados da lua. Dotado de nobreza e prestígio. Uma
repetição de minutos e um turbilhão completam esta lista excecional de funções. Os relojoeiros
do departamento Les Cabinotiers conseguiram integrar todas estas funções no pequeno espaço
da caixa, minimizando cada um dos componentes e mantendo a fiabilidade.
Os dois mostradores do relógio cinza-ardósia conjugam-se com o ouro rosa da caixa, permitindo
que os números e as agulhas sejam lidos com clareza. A legibilidade ideal deste modelo
complexo também é fornecida pelo design dos contadores adicionais e pelas várias indicações
de tempo.
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CALIBRE 2755: UM SELO EXCECIONAL
Para garantir as múltiplas funções deste relógio extremamente complicado, os relojoeiros
Vacheron Constantin escolheram o famoso calibre 2755. Um movimento de corda manual com
uma reserva de marcha de 58 horas, dedicado aos modelos particularmente sofisticados da
Manufatura, enquadrado na categoria de Grandes Complicações, à qual pertence esta excecional
peça única.
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A ARTE DA GRAVAÇÃO MANUAL
Com um surpreendente equilíbrio entre a inovação e a transmissão de conhecimentos ancestrais,
esta peça excecional presta homenagem a duas técnicas de gravura que muito poucos artesãos
conseguem dominar neste patamar de excelência: o ramolayé. ou baixo-relevo - para a carrura;
e a gravação linear para o bisel e a parte inferior da caixa. São necessários pelo menos dez anos
de experiência para se conseguir esculpir ouro e criar um efeito tridimensional como este, um
processo que implicou 300 horas de trabalho. A atenção meticulosa aos detalhes constitui uma
marca registada da Vacheron Constantin: as penas da ave estão replicadas em redor da caixa,
enquanto que a graciosa curva do pescoço se estende até ao bico pontiagudo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LES CABINOTIERS GRAN COMPLICACION FÉNIX
REFERÊNCIA

9700C/003R-B187 - Punção de Ginebra

CALIBRE

2755 - Desenvolvido e manufaturado por Vacheron Constantin - Mecânico, carga manual 33,9 mm de diâmetro, 12,15 mm de espessura - Aproximadamente 58 horas de reserva de marcha 2,5 Hz (18.000 vibrações/hora) - 839 peças - 40 rubis

INDICAÇÕES

Horas e minutos - Ponteiro pequeno dos segundos às 6 na Caixa do turbilhão
15 Complicações:
			 1.
Repetição de minutos
			
2. Turbilhão
			 3-6 Calendário perpétuo (data, dia da semana, mês, ano bissexto)
			 7. Reserva de marcha
			 8. Equação do tempo
			 9. Hora de nascer do sol
			 10. Hora de por do sol
			
11. Carta celeste
			 12. Idade e fases da lua
			 13. Horas e minutos siderais
			 14. Estações do aos, signos zodíacos
			 15. Indicador de reserva de marcha da campainha
AFINAÇÃO

Afinação de horas e minutos: corona de remontuar (2 posiciones) - Afinação da fase lunar: botão de correção
na caixa - Afinação do calendário perpétuo: dois botões de correção na caixa - Afinação da carta celeste: com
coroa e botão roscado

CAIXA

Ouro rosa 5N de 18 quilates, com a carrura decorada com uma escultura de "Fénix" gravada à mão e bisel e
fundo adornado com um motivo ornamental gravado à mão. - 47 mm de diâmetro, 19,10 mm de espessura

MOSTRADORES
(frontal e fundo)

Mostradores cinza-ardósia - Marcadores horários aplicados em ouro rosa 5N de 18 quilates - Agulhas em ouro
rosa 5N de 18 quilates

BRACELETE

Pele de Alligator Mississippiensis castanho escuro, cosida à mão, acabamento artesanal, escamas quadradas
grandes

HEBILLA

Cierre desplegable de ero rosa 5N de 18 quilates, y hebilla grabada mano con un motivo ornamental. - Forma de
media cruz de Malta

CAJA

con dispositivo de carga, elaborada con madera de ébano Macasar

ACCESORIOS

Se entrega con lápiz corrector y lupa de aumento

Peça única, « Les Cabinotiers », « Pièce unique », Sello « AC » gravados no interior
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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

