OVERSEAS SELF-WINDING

Thanh lịch đậm chất thể thao, nay có thêm
phiên bản vàng hồng

OVERSEAS SELF-WINDING

THANH LỊCH ĐẬM CHẤT THỂ THAO,
NAY CÓ THÊM PHIÊN BẢN VÀNG HỒNG

Giới thiệu
–
Thẩm mỹ cao đi kèm
với chức năng.
–
Dây đeo có thể thay
thế được – đặc trưng
của BST Overseas.
–
Tóm lược
–
Thông số kỹ thuật

• BST Overseas - Người bạn đồng hành hoàn hảo cho những chuyến đi.
• 3 dây đeo có thể thay đổi linh hoạt: Dây đeo vàng hồng, dây da cá sấu
xanh, dây cao su xanh mang lại sử thoải mái tối ưu.
• Bộ chuyển động in -house tự lên dây cót: Calibre 5100, trang bị con lắc
dao động chạm khắc hình la bàn – biểu tượng của chuyến đi và sự khám
phá.
Tại Watches & Wonders Thượng Hải, ngày 9 tháng 9 năm 2020 – Vacheron
Constantin cho ra mắt chiếc đồng hồ Overseas tự lên dây cót với mặt số
đường kính 41mm – biểu tượng của sự khám phá, du lịch, lần đầu tiên kết hợp
với thiết kế vỏ vàng hồng và mặt số xanh.
Bộ Sưu Tập Overseas tôn vinh người du hành, tự hào với thiết kế khác biệt tiêu
biểu cho Nghệ thuật chế tác Đồng hồ cao cấp, tiếp tục khám phá những chân
trời thẩm mỹ mới. Ngay sau mẫu Overseas perpetual calendar ultra-thin thiết
kế vàng hồng với mặt số xanh được ra mắt tại Watches & Wonders 2020, nay
ra mắt thêm phiên bản tự lên dây cót với thiết kế vỏ và dây đồng hồ vàng
hồng nổi bật với mặt số xanh biểu tượng của BST Overseas.
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THẨM MỸ CAO ĐI KÈM VỚI CHỨC NĂNG.
Bộ sưu tập Overseas tôn vinh người ưa du hành, tự hào với thiết kế khác biệt
tiêu biểu cho Nghệ thuật chế tác Đồng hồ cao cấp mang đến sự thân thiện
cho người sử dụng. Vòng đệm 6 cạnh gợi nhớ đến chữ thập Maltese của nhà
Vacheron Constantin. Bức tranh thẩm mỹ nổi bật với màu xanh thể thao thể
hiện qua mặt số trung tâm sơn mài xanh mờ tinh tế, được nhấn mạnh bởi các
cọc số bằng vàng và kim chỉ giờ phủ lớp phản quang nổi bật trên mặt số. Cửa
sổ chỉ ngày hiển thị ở vị trí 3 giờ hoàn thiện cho bức tranh thanh lịch kết hợp
trong vỏ vàng hồng đường kính 41mm.
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DÂY ĐEO CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC –
ĐẶC TRƯNG CỦA BST OVERSEAS.
V ì một cuộc sống năng động không thể thiếu những bất ngờ, đồng hồ
Overseas linh hoạt cho mọi phong cách nhờ các dây đeo thay thế được. Với
mỗi dịp khác nhau, chiếc đồng hồ dễ dàng thay đổi dây đeo chỉ với một thao
tác cho 3 chất liệu khác nhau: vàng hồng, dây da cá sấu, dây cao su màu
xanh nhờ hệ thống thay đổi dây đeo linh hoạt. Vì vậy các phiên bản Overseas
Dual Time hay Chronograph vàng hồng đều có thể sử dụng với dây đeo chất
liệu vàng có sẵn tại các cửa hàng Vacheron Constantin.

BỘ CHUYỂN ĐỘNG TỰ LÊN DÂY CÓT VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC
CAO.
Đồng hồ Overseas tự lên dây cót sử dụng bộ chuyển động in-house Calibre
5100 với mức dự trữ năng lượng lên tới 60 giờ. Nắp lưng kính sapphire trong
suốt để lộ con lắc dao động bằng vàng 22K trang trí hình la bàn với họa tiết
Côtes de Genève.
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TÓM LƯỢC
Lần đầu tiên, mẫu đồng hồ Overseas tự lên dây cót đường kính 41mm trang bị
vỏ và dây đeo bằng vàng hồng với mặt số Overseas màu xanh. Một sự kết hợp
thanh lịch với ba vòng đeo tay / dây đeo có thể hoán đổi (vàng hồng, da cá
sấu màu xanh, cao su màu xanh).
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
OVERSEAS SELF-WINDING
Số tham chiếu

4500V/110R-B705

Bộ máy Caliber

5100
Được phát triển và sản xuất bởi Vacheron Constantin
Cơ khí, tự lên cót
Con lắc dao động Overseas vàng 22K
Đường kính 30.6 mm (13¼’’’), độ dày 4.7 mm
Dự trữ năng lượng lên tới 60 giờ
Tần số dao động 4 Hz (28,800 dao động/giờ)
172 chi tiết
37 chân kính
Chứng chỉ Hallmark of Geneva

Chức năng hiển thị

Giờ, phút, giây
Ngày

Vỏ

Vàng hồng 18K 5N
Đường kính 41 mm, độ dày 11 mm
Vòng bao quanh vỏ bằng sắt mềm đảm bảo chống từ trường
Núm vặn chống nước
Nắp lưng kính sapphire trong suốt
Thử nghiệm chống nước áp suất 15 bar (tương đương 150m)

Mặt số

Sơn mài xanh mờ, hoàn thiện satin tròn.
Kim chỉ giờ và phút, vạch chỉ giờ vàng hồng 18k 5N, nhấn mạnh với vật liệu dạ quang
trắng

Dây đeo

Dây đeo vàng hồng 18K đi kèm khóa gập 3 lá vàng hồng 18K 5N, dây da cá sấu xanh
Mississippiensis lót da nubuck xanh, với hiệu ứng đục lỗ siêu nhỏ, khâu tay, vảy
vuông lớn; dây cao su xanh.

Khoá

Với mỗi dây đeo sẽ trang bị khoá vàng hồng 18K 5N.
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Được thành lập năm 1755, Vacheron Constantin là Nhà chế tác đồng hồ lâu đời nhất Thế giới với
hơn 265 năm hoạt động không ngừng nghỉ, luôn trung thành với bí quyết thủ công tinh xảo và
phong cách thẩm mỹ giàu tính nghệ thuật được lưu truyền qua các thế hệ nghệ nhân bậc thầy.
Ở đỉnh cao nghệ thuật chế tác Đồng hồ Cao cấp và sự thanh lịch tinh tế, Maison đã tạo nên những
cỗ máy đo thời gian độc đáo về kỹ thuật và thẩm mỹ, với những chi tiết hoàn thiện vô cùng hoàn
hảo.
Vacheron Constantin mang tới cuộc sống một di sản không gì so sánh được và tinh thần đổi mới
thông qua các bộ sưu tập của mình: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix,
Historiques và Égérie. Thương hiệu này cũng mang đến cho những người chơi đồng hồ sành sỏi cơ
hội hiếm có để sở hữu những chiếc đồng hồ độc đáo được thiết kế theo yêu cầu thông qua bộ phận
“Les Cabinotiers”.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

