Overseas perpetual calendar ultra-thin
Phong cách sporty-chic mới trong phiên
bản vàng trắng
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• Cơ chế Lịch vạn niên siêu mỏng, lần đầu tiên xuất hiện màu vàng trắng với hai
phiên bản: lộ cơ và phiên bản khác có mặt số sơn mài xanh, hoàn thiện bằng
hiệu ứng chải tia màu satin
• Vỏ đồng hồ siêu mỏng, chỉ dày 8,1 mm.
• 3 dây đeo có thể thay đổi linh hoạt.
Thành phố Geneva, ngày 7 tháng 4 năm 2021. Kể từ lần đầu ra mắt, bộ sưu tập Overseas đã
thể hiện cảm hứng thiết kế đi kèm với chất lượng kỹ thuật và khả năng đổi mới liên tục. Hai
phiên bản lịch vạn niên siêu mỏng mới nhất - Phiên bản lộ cơ và phiên bản mặt số xanh - đi
kèm vỏ đồng hồ vàng trắng mới. Bộ đôi thể hiện được nghệ thuật đa phong cách khi được
trang bị ba dây đeo cho mỗi chiếc. Hai mẫu mới này được ra mắt tại sự kiện Watches &
Wonders 2021, nằm trong trong chủ đề năm 2021 của Maison với tên gọi: “Classic with a
Twist” - nổi bật với nguồn năng lượng sáng tạo liên tục của Vacheron Constantin, được dìu
dắt bởi bản sắc tôn vinh di sản và luôn luôn thử thách chính mình để mang tới những bất
ngờ mới.
Hai phiên bản mới trang bị chức năng Lịch vạn niên bên trong khung vỏ vàng trắng đường
kính 41,5 mm. Bộ máy siêu mỏng 4,05 mm 1120 QPSQ / 1 xuất hiện ngay trên mặt số trong
phiên bản lộ cơ, trong khi Calibre 1120 QP / 1 có thể được chiêm ngưỡng qua mặt sau với
phiên bản còn lại. Những chiếc đồng hồ luôn thể hiện khả năng thích ứng với cuộc sống hiện
đại thông qua dây đeo có thể thay thế với 3 chất liệu khác nhau: vàng trắng, dây da cá sấu
xanh và dây cao su màu xanh. Dây đeo da và cao su đều được trang bị một khóa chốt vàng
trắng 18K được cấp bằng sáng chế giúp thay thế dây một cách dễ dàng chỉ trong vài giây
mà không cần chạm tới thiết bị.
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Overseas Perpetual Calendar Ultra-thin Skeleton
Vào năm 2016, bộ sưu tập Overseas với những phát kiến tiếp tục chinh phục những chân
trời mới khi biểu tượng chữ thập nay được cách điệu đi kèm với bộ máy Calibre được
công bố. Bước tiếp cận mới mẻ này đã từng được sử dụng trong mẫu Overseas Perpetual
Calendar Ultra-thin Skeleton ra mắt vào năm 2020 với phiên bản màu vàng hồng – đã đạt
giải thưởng Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) danh giá cùng năm. Thể hiện sự
hoàn hảo trong chuyên môn kỹ thuật và thẩm mỹ của Maison, chiếc đồng hồ vàng trắng
mới hiện tại đã có mặt ở các cửa hàng Vacheron Constantin chính hãng.
Nắp kính sapphire trong suốt góp phần chiêm ngưỡng sự tinh xảo trong bộ chuyển động
Calibre1120 QPSQ / 1 với các bộ phận được làm lộ ra, hoàn thiện làm nổi bật vẻ đẹp chức
năng của bộ máy. Con lắc dao động bằng vàng 22K được phủ thủ công lớp NAC giúp nổi
bật thiết kế cách điệu lấy cảm hứng từ biểu tượng cây thánh giá Maltese. Bước hoàn thiện
hết sức tỉ mỉ: tạo vân thẳng trên bề mặt chải satin tới các đường cong tạo hiệu ứng ánh
sáng, hoạ tiết tròn, hiệu ứng chải tia, tạo vân tròn và đánh bóng giúp tạo hiệu ứng chiều
sâu… mọi khía cạnh đều mang dấu ấn các nét chạm thủ công của các nghệ nhân tới từ
Vacheron Constantin.
Bộ máy open-worked thể hiện tính năng lịch vạn niên phức tạp với 276 thành phần nhưng
vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và độ tin cậy – là yếu tố không thể thiếu trong chuyên môn
của Maison. Sức thu hút tự nhiên với mọi góc nhìn vào bên trong bộ máy phức tạp nhưng
vẫn dễ dàng đọc giờ qua vạch chỉ giờ bằng vàng trắng 18K, hiển thị ngày trong tuần, ngày
và tháng trên mặt số. Trong khi các đồng hồ khác cần điều chỉnh thì đồng hồ Overseas
perpetual calendar ultra-thin skeleton không cần điều chỉnh cho tới năm 2100.
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Overseas perpetual calendar ultra-thin
Overseas perpetual calendar ultra-thin mang đến sự phức tạp trong kỹ thuật kết hợp cùng
sự sang trọng và khác biệt vốn mang tính biểu tượng trong bộ sưu tập. Thiết kế vượt thời
gian thể hiện qua vòng đệm hình lục giác gợi nhớ tới biểu tượng thánh giá Maltese, được
hoàn thiện đánh bóng satin. Mặt số sơn mài mờ với các vạch và kim giờ vàng phát quang
được kết hợp hết sức hài hoà.
Mặt số sơn mài xanh lam hoàn thiện bằng hiệu ứng chải tia satin tạo nên vẻ sang trọng
thoải mái. Đồng hồ hiển thị giờ, phút, lịch vạn niên - nghĩa là ngày trong tuần, ngày, tháng
và năm nhuận bằng bộ đếm 48 tháng - và các tuần trăng. Chiếc đồng hồ được điều khiển
bởi bộ máy Calibre 1120 QP / 1, bộ máy cơ tự lên dây cót siêu mỏng chỉ dày 4,05 mm, hoạt
động ở tần số 2,75 Hz và dự trữ năng lượng khoảng 40 giờ. Lịch vạn niên hoạt động không
không cần điều chỉnh cho tới năm 2100. Hiệu suất cao trong bộ chuyển động siêu mỏng với
276 thành phần thể hiện sức mạnh trong cấu tạo và kích cỡ của chiếc đồng hồ. Mẫu đồng
hồ được hoàn thiện thủ công theo phong cách truyền thống của Haute Horlogerie: họa tiết
sọc Côtes de Genève, vân thẳng, vát cạnh và vân tròn. Trong một nét chấm phá thể hiện
đỉnh cao sang trọng với mặt sau hiển thị con lắc dao động bằng vàng 22K được trang trí
hình la bàn- tượng trưng cho tinh thần viễn dương và khám phá.
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Classic with a Twist
Không xa rời hơi thở đương đại, song Vacheron Constantin vẫn luôn tìm được cảm hứng
sáng tạo đến từ quá khứ của mình. Vẻ đẹp tinh tế mà từng người thợ đồng hồ, nghệ
nhân và nhà thiết kế của hãng thấm nhuần suốt chiều dài thế kỷ đến từ tinh hoa di sản
lẫn những phát kiến hoàn toàn mới. Sức cuốn hút của những chiếc đồng hồ Vacheron
Constantin, giao hoà giữa kỹ thuật điêu luyện và thẩm mỹ tinh tế, đã vượt qua mọi quy
chuẩn của thời gian. Để đạt được điều đó, không thể chỉ đơn giản làm theo "giáo trình" sẵn
có của nghệ thuật đồng hồ xa xỉ: mỗi tạo tác đều được tinh chỉnh với một chút táo bạo,
đột phá trong từng chi tiết nhỏ nhất. Những mặt số đặc biệt, thiết kế lệch tâm, từng đường
vát trên các tiểu tiết, bước hoàn thiện thủ công hoàn toàn hay độ phức tạp của cơ chế vận
hành,...chỉ là một vài ví dụ về kỹ nghệ chế tác cao cấp của Vacheron Constantin.
Kết quả nhận được là những tuyên ngôn cá nhân trên cổ tay, nơi kỹ thuật và phong cách
tìm được mẫu số chung, giao duyên nét truyền thống lẫn những phá cách táo bạo.
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Tóm lược
Bộ sưu tập Overseas chào đón hai phiên bản bằng vàng trắng mang đến hai sắc thái mới
tới chức năng Lịch vạn niên siêu mỏng. Một mẫu với nghệ thuật chế tác mặt số mở cực kỳ
phức tạp, trong khi chiếc còn lại được tô điểm bằng mặt số màu xanh lam đậm. Kết quả là
tạo ra hai phong cách thẩm mỹ khác nhau cho những chiếc đồng hồ cực kỳ phong cách
và thanh lịch. Được các nhà sưu tập đánh giá rất cao về chất lượng kỹ thuật và hiệu suất
trong tính năng lịch vạn niên của hai chiếc đồng khi không cần điều chỉnh cho đến năm
2100. Bộ máy Calibre 1120 QPSQ / 1 cung cấp năng lượng cho phiên bản mặt số mở xuất
hiện thông qua kính shapphire có các vạch chỉ giờ bằng vàng trắng 18K. Mặt sau trong
suốt được trang bị trên cả hai phiên bản cũng đảm bảo một cái nhìn ngoạn mục về chuyển
động tinh vi. Ba dây đeo tay có thể thay thế được trang bị với mỗi chiếc đồng hồ giúp phục
vụ cho mọi sở thích người dùng.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
OVERSEAS PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN SKELETON
Mã tham chiếu

4300V/120G-B946

Calibre
Được phát triển và sản xuất bởi Vacheron Constantin
		Cơ khí, tự lên cót
Con lắc dao động 22K lộ cơ lấy cảm hứng từ hình dáng cây thánh giá Maltese
Phủ lớp NAC
Đường kính 29.6 mm (12½’’’), độ dày 4.05 mm
Dự trữ năng lượng lên tới 40 giờ
Tần số dao động 2.75 Hz (19,800 dao động/giờ)
276 bộ phận
36 chân kính
		Chứng chỉ Hallmark of Geneva
Chức năng hiển thị

Giờ và phút
Lịch vạn niên (ngày, ngày trong tuần, tháng, năm nhuận
Moon phases

Vỏ

Vàng trắng 18K
Đường kính 41.5 mm, độ dày 8.1 mm
Vòng bao quanh vỏ bằng sắt mềm đảm bảo chống từ trường
Nắp lưng kính sapphire trong suốt
Thử nghiệm chống nước áp suất 15 bar (tương đương 150m)

Mặt số

Kính Sapphire trong suốt
Vạch chỉ giờ vàng trắng 18K và kim chỉ giờ & phút sử dụng vật liệu dạ quang
Super-LumiNova®

Dây đeo

Dây đeo vàng trắng 18K đi kèm khoá gập ba lá với miếng đẩy thoải mái điều
chỉnh.

Dây đeo thay thế

Dây da cá sấu Mississippiensis xanh, dây cao su xanh.

Khoá

Với mỗi dây đeo sẽ trang bị khoá vàng trắng 18K.

Sản phẩm độc quyền chỉ có tại cửa hàng Vacheron Constantin chính hãng
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
OVERSEAS PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN
Mã tham chiếu

4300V/120G-B945

Calibre

1120 QP/1
Được phát triển và sản xuất bởi Vacheron Constantin
Cơ khí, tự lên cót
Con lắc dao động vàng 22K
Đường kính 29.6 mm (12½’’’), dộ dày 4.05 mm
Dự trữ năng lượng lên tới 40 giờ
Tần số dao động 2.75 Hz (19,800 dao động/giờ)
276 bộ phận
36 chân kính
		Chứng chỉ Hallmark of Geneva
Chức năng hiển thị

Giờ và phút
Lịch vạn niên (ngày, ngày trong tuần, tháng, năm nhuận
Moon phases

Vỏ

Vàng trắng 18K
Đường kính 41.5 mm, độ dày 8.1 mm
Vòng bao quanh vỏ bằng sắt mềm đảm bảo chống từ trường
Nắp lưng kính sapphire trong suốt
Thử nghiệm chống nước áp suất 15 bar (tương đương 150m)

Mặt số

Mặt số xanh mờ hoàn thiện bằng satin chải tia.
Vạch chỉ giờ vàng trắng 18K và kim chỉ giờ & phút sử dụng vật liệu dạ quang
Super-LumiNova®

Dây đeo

Dây đeo vàng trắng 18K đi kèm khoá gập ba lá với miếng đẩy thoải mái điều
chỉnh.

Dây đeo thay thế

Dây da cá sấu Mississippiensis xanh, dây cao su xanh.

Khoá

Với mỗi dây đeo sẽ trang bị khoá vàng trắng 18K.
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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
#WatchesandWonders2021

