Vacheron Constantin revela a nova coleção “Harmony”
Escultura Relojoeira
A Vacheron Constantin está a celebrar 260 anos de história ininterrupta e é com orgulho que revela
os sete primeiros modelos de uma nova coleção intitulada Harmony. Realizados em edições
limitadas, estes relógios decididamente contemporâneos ostentam uma nova forma de almofada e
um design inspirados num dos cronógrafos de pulso do seu património histórico.
Demonstrando uma vez mais a natureza dual do seu savoir‐faire horológico – em design visual e
inovação técnica – a Vacheron Constantin concebeu uma inovadora forma de almofada que faz parte
do seu catálogo desde há quase um século. Uma carrure curvada, um bisel quadrado e um cristal
arredondado combinam‐se numa elegante reinterpretação do cronógrafo monobotão com escala
pulsométrica apresentado pela Manufatura em 1928. Apesar da inspiração derivada do modelo
original ser imediatamente percetível, cada detalhe foi infinitamente repensado, até à forma
específica como a luz é refletida pela caixa. O resultado é uma forma única e inédita, que oferece um
conforto ótimo. Da mesma forma, cada elemento do mostrador e dos ponteiros inspirados no
mostrador original foram reinventados de modo a garantir uma leitura perfeita das suas funções.
A coleção Harmony está completamente em consonância com o seu legado horológico ao mesmo
tempo que beneficia de tecnologias de vanguarda. Fruto de sete anos de investigação e
desenvolvimento, os três novos cronógrafos monobotões apresentados na coleção Harmony são
propulsionados por calibres inteiramente desenvolvidos e produzidos pela Manufatura Vacheron
Constantin. Uma das primeiras versões está equipada com um ponteiro dos segundos rattrapante e
bate um novo recorde com o seu movimento automático ultraplano de apenas 5,20 milímetros; uma
segunda versão dispõe de um tourbillon fascinante; e uma terceira está equipada – tal como o
original – com uma escala pulsométrica. Apresentando uma das complicações horológicas mais
elegantes, mais procuradas e difíceis de produzir, o modelo de cronógrafo monobotão é
complementado com um cronógrafo de senhora com dois pulsadores. Um trio de relógios de duplo
fuso horário completa esta gama única equipada com um novo movimento da Casa. À semelhança de
outras criações recentes da Manufatura, estas sete edições especiais contam todas com o
prestigiado Punção de Genebra.
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