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Casio presenteert tweede smart PRO TREK outdoorhorloge met gps 

WSD-F20 met verschillende originele apps die gebruik maken van kaarten in kleur, zelfs offline  

 
WSD-F20 

 
Amstelveen, 5 januari 2017 - Vandaag kondigde Casio Computer Co., Ltd. aan dat het een 
tweede product heeft ontwikkeld in de categorie smart outdoorhorloges met uurwerken die 
waterbestendig en duurzaam zijn voor gebruik tijdens outdooractiviteiten. De nieuwe WSD-
F20 zal op 21 april 2017 worden gelanceerd en draaien op Android Wear 2.0*. Het horloge is 
uitgevoerd met low-power gps en een nieuwe kleurkaart-functionaliteit die ook offline kan 
worden gebruikt, zodat meer outdooravonturen mogelijk worden en de drager wordt 
geïnspireerd om nog verder eropuit te gaan. De WSD-F20 maakt deel uit van de PRO TREK 
Smart-serie, de laatste aanvulling op het merk PRO TREK van outdoorhorloges van Casio 
die zijn ontworpen voor outdoorfanaten. 
 
*Het vorige model, de WSD-F10, wordt in de lente van 2017 ook uitgevoerd met Android Wear 2.0. 
 
In maart 2016 presenteerde Casio het smart outdoorhorloge WSD-F10 met een stevige constructie 
en apps speciaal gericht op outdooractiviteiten. De WSD-F10 werd goed ontvangen als een  
praktisch horloge met unieke voordelen voor avontuurlijk gebruik. 
 
De nieuwe WSD-F20 is uitgevoerd met low-power gps en een color map-functionaliteit die ook 
offline functioneert, waardoor de bruikbaarheid als horloge aanzienlijk wordt verbeterd. Het 
ondersteunt een ruim aanbod van outdoor- en wateractiviteiten en functioneert ook in gebieden 
waar geen mobiele service is, zodat de drager zich volledig kan wijden aan het outdooravontuur. De 
WSD-F20 beschikt nu ook over zorgvuldig ontworpen en eenvoudig te gebruiken kaartgegevens 
van Mapbox, dat wereldwijd wordt gebruikt. Men kan vooraf kaarten downloaden op de WSD-F20 
en deze gebruiken met gps om de locatie van de gebruiker te tracken, zelfs als de drager offline is. 
Met de nieuwe Location Memory-app kan de drager markers en notities toevoegen aan een kaart, 
zodat men ongemarkeerde locaties terug kan vinden, zoals een geweldig uitzichtpunt tijdens een 
hike of een goede visstek. 
 
Knopbeschermers, een beschermende bezel en knoppen van verschillend formaat aan de zijkant, 
verbeteren de bruikbaar- en duurzaamheid zodat de WSD-F20 nog handiger wordt als outdoorgear. 
 
De WSD-F20 biedt snel toegang tot informatie tijdens activiteiten zoals trekkingwandelen, fietsen, 
vissen, winter- en watersport, zodat de drager zich volledig kan richten op de outdooractiviteiten. 
 

Model Kleur 

WSD-F20 Oranje/zwart 
 
 



 

 

Belangrijkste kenmerken van de WSD-F20 
 
Originele outdoor-apps die gebruik maken van low-power gps en kaarten in kleur die 
gedownload kunnen worden voor offline gebruik 
De WSD-F20 is uitgevoerd met low-power gps om de huidige locatie van de gebruiker te tracken 
zonder afhankelijk te zijn van een smartphone. Het heeft ook color map-functionaliteit waarmee 
kaarten vooraf gedownload kunnen worden voor gebruik als er geen mobiele service of 
internetverbinding is. Casio heeft verschillende originele kaarten ontworpen die het beste halen uit 
deze twee functies zodat avonturiers hun locatie kunnen tracken of notities kunnen toevoegen aan 
een kaart. 
 
■ Locatiegeheugen 
Deze app leest de locatie van de gebruiker en is direct toegankelijk met een druk op een knop aan 
de zijkant. Niet alleen wordt de afgelegde route opgeslagen, gebruikers kunnen met de hand of met 
spraakherkenning notities toevoegen die niet op de kaart staan, zoals een goed uitzichtpunt of 
visstek. Navigatie- en Reminder-functies zijn handig om een locatie die is aangemerkt op de kaart, 
nogmaals te bezoeken. De gebruiker kan ook kiezen uit verschillende kaartontwerpen op basis van 
wat ze doen en waar ze de kaarten voor gebruiken. 
* Spraakherkenning kan niet gebruikt worden zonder mobiele service op een smartphone. 
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■ Activiteit 
De Activiteit-app geeft realtime meetgegevens weer en heeft speciale functies voor activiteiten zoals 
wandelen, fietsen, vissen en sporten in de sneeuw of op het water. De aanzienlijk verbeterde app 
maakt gebruik van gps-gegevens en kaarten in kleur in de Hike-functie om de afgelegde route op te 
slaan op een kaart. Daarnaast laat het in de Sneeuw-functie de routes en maximale snelheid zien 
van elke afdaling. 
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■ MOMENTINSTELLING 
De app waarschuwt de gebruiker voor belangrijke momenten tijdens het wandelen, fietsen, vissen 
of winter- en watersporten. De drager stelt voorwaarden in voor belangrijke waarschuwingen, zoals 
de beste tijd om te vissen, pauzes, intervallen en zonsop- of ondergangstijden. 
 



 

 

   

 
 

 
TOOL-app meet verschillende soorten gegevens om omgevingsveranderingen te tracken en 
activiteitenniveaus van de drager weer te geven 
De WSD-F20 heeft een originele app die essentiële informatie meet en weergeeft voor 
outdooractiviteiten en sporten met behulp van een druksensor, kompas en accelerometer. De app 
geeft realtime informatie over omgevingsveranderingen en activiteitenniveaus van de drager, zoals 
kompasrichting, hoogte- en luchtdruk, zonsop- en ondergangstijden, getijdengrafieken en 
activiteitengrafieken. 
 

 
 Kompas  Hoogte  Luchtdruk  Zonsop-/ondergang  Getijdengrafiek  Activiteitengrafiek 
 
Dual-layer lcd van Casio met energiebesparingsmodus 
De WSD-F20 heeft dezelfde stijl dual-layer en kleuren-lcd als de populaire WSD-F10. De monochrome 
lcd geeft de tijd weer terwijl de lcd-kaarten in kleur, meetgegevens en apps weergeeft. Het horloge 
schakelt tussen beide lcd's of geeft alleen de monochrome lcd weer voor optimale zichtbaarheid in alle 
situaties en om energie te besparen tijdens langdurige activiteiten. 

   ©Mapbox ©OpenStreetMap 
 

Verwisselbaar wijzerplaatdesign nu nog aantrekkelijker 
Location en Traveler zijn nieuwe wijzerplaatdesigns die gebruik maken van gps-functies en 
kaartgegevens. Location benadrukt gps- en kaartfuncties met geavanceerde animaties op de 
kaartweergave. Met Traveler kan de drager schakelen tussen de soorten informatie die worden 
weergegeven op het venster onderin de wijzerplaat, en de toepasselijke app lanceren door te tikken 
op de wijzerplaat. Naast deze twee functies heeft het horloge vooraf geïnstalleerde andere 
wijzerplaten voor outdoor of dagelijks gebruik. De gebruiker kan meer wijzerplaatdesigns 
downloaden in de Google Play-store en deze installeren. 
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Krachtig voor outdooruitdagingen 
 
■ Waterbestendig tot 5 bar 
Het horloge is waterbestendig tot 5 bar en uitgerust met een waterbestendige microfoon voor 
dagelijks gebruik, gebruik in de regen en zelfs tijdens watersporten zoals kajakken. De touchscreen 
heeft een nieuwe antifouling-coating tegen vlekken van vingerafdrukken.  
 
■ Gemaakt op basis van militaire specificaties 
Getest op basis van de Amerikaanse militaire norm MIL-STD-810 die is opgesteld door het 
Amerikaanse ministerie van Defensie om te presteren in veeleisende outdooromstandigheden. 
Voldoet aan testvereisten onder verschillende omgevingsomstandigheden zoals schokken en 
vibraties. 
 
 
Extra apps verbeteren de outdoorervaring 
 
■ CASIO MOMENT LINK locatie-gebaseerde communicatie-app 
Deze app geeft de huidige locatie weer van groepsleden op een kaart in kleur en gebruikers kunnen 
sms-berichten met elkaar uitwisselen. Deze leuke en handige app is geweldig om te communiceren 
met een groep vrienden, bijvoorbeeld tijdens het vissen op verschillende locaties of fietsen op 
verschillende snelheden. 
*Deze app gebruikt mobiele verbinding en gps-gegevens op een smartphone. De app kan niet gebruikt worden zonder mobiele 
service en gps-ontvangst geactiveerd op een smartphone. Aansluiting op iOS-apparaat niet ondersteund. 
 
 

     
 
 
 
 



 

 

 
 

 
■ EXILIM Controller*3-app om te koppelen aan Casio EXILIM Outdoor Recorder digitale camera's 
De WSD-F20 is compatibel met Bluetooth V.4.1 en kan gekoppeld worden aan de Casio EXILIM 
Outdoor Recorder EX-FR100/EX-FR200/EX-FR110H digitale camera's. De WSD-F20 kan worden 
gebruikt om de EX-FR100 met groothoeklens, EX-FR200 met Dome View-objectief of de EX-
FR110H hoge gevoeligheid-camera op afstand te bedienen. Met deze instellingen kunnen 
gebruikers dynamische opnames maken in de buitenlucht, bijvoorbeeld tijdens het skiën, fietsen of 
avondwandelingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link met andere apps die populair zijn bij andere outdoorfanaten 
De volgende outdoor-apps in de Casio Recommended op het venster App List kunnen worden 
geïnstalleerd op het horloge.  
 
■ ViewRanger gps-app voor hiking 
Er is een gps-app voor outdoorliefhebbers die routeinformatie, navigatiehulp, locatiegegevens en 
afstand tot het volgende punt in één oogopslag weergeeft. App van Augmentra Ltd. 
http://www.viewranger.com/ 
 
■ MyRadar-weer-app 
Deze realtime weer-app laat lokale geanimeerde weerkaarten zien waarmee de drager eenvoudig 
en snel weersveranderingen in de omgeving kan tracken. App van ACME AtronOmatic, LLC. 
http://myradar.com/ 
 
■ YAMAP GPS-app voor hiking 
De gps-app kan zelfs zonder mobiele service wandelkaarten weergeven. YAMAP wordt veel gebruikt 
door outdoorfanaten en heeft verschillende prijzen gewonnen voor de innovatieve functies en het 
gebruikersgemak. App van YAMAP Inc. 
https://yamap.co.jp/ 
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Officiële website van de Smart Outdoor Watch: 
http://wsd.casio.com/ 
 

### 
 

Voor vragen over de collectie, interviewaanvragen en/of aanvullend HR-beeldmateriaal kunt 
u contact opnemen met: 
 
Rosanne Boas 
rosanne@kultandace.com 
06 – 25 280 763 
 
Kult&Ace PR Agency 
Nassaukade 155 – Amsterdam 
020 - 737 18 36 
www.kultandace.com 

  



 

 

Belangrijkste specificaties van de WSD-F20 

Waterbestendigheid 5 bar*1 

Omgevingsbestendig
heid 

MIL-STD-810 (Amerikaanse militaire norm, opgesteld door het Amerikaanse 
ministerie van Defensie)*2 

Display 
1.32-inch dual-layer-display 
Kleur TFT LCD en monochrome lcd 
Kleur: 320×300 pixels 

Touchscreen Capacitieve touchscreen (antifouling coating) 

Gps Compatibel (incl. GLONASS*3 en Michibiki 

Kaarten in kleur Compatibel (ondersteunt offline gebruik)  

Sensoren Druksensor (luchtdruk, hoogte), accelerometer, gyrometer, (magnetische) 
kompassensor 

Microfoon Ja 

Trilfunctie Ja 

Draadloze verbinding Bluetooth® V4.1 (laag energieverbruik) 
Wifi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Knoppen TOOL-knop, aan/uit-knop, APP-knop 

Batterij Lithium-ion batterij 

Opladen via Magnetisch oplaadstation 

Laadtijd Ongeveer 2 uur op kamertemperatuur 

Accuduur 
(Wanneer GPS niet 
wordt gebruikt) 

Normaal gebruik (kleurendisplay): ongeveer 1 dag   
Normaal gebruik (kleurendisplay Auto Off*4): ongeveer 2 dagen 
Horloge-Mode (alleen tijdsweergave): meer dan 1 maand (Afhankelijk van 
gebruik) 

Accuduur 
(Bij gebruik GPS) 

Meting per seconde (kleurendisplay):  
6–8 uur (Precisie Prioriteit) / ongeveer 18 uur, (Batterij Prioriteit) 

Meting per seconde (kleurendisplay Auto Off*4):  
7–9 uur (Precisie Prioriteit) / ongeveer 25 uur (Batterij Prioriteit) 

Periodieke meting (kleurendisplay):  
ongeveer 1 dag (meting elke 6 minuten) 

Periodieke meting (kleurendisplay Auto Off*4):  
ongeveer 2 dagen (meting elke 6 minuten) 

(afhankelijk van gebruik) 

Afmetingen Ongeveer 61,7mm × 57,7mm × 15,7mm (H×B×D) 

Gewicht Ongeveer 92g (inclusief band) 

OS Android Wear 2.0 

Besturingsomgeving 

Gebruik van het apparaat vereist een smartphone met de volgende 
specificaties 
Android™ 

Smartphone met Android™ 4.3 of later. 
iOS 

Een van de volgende modellen met iOS 9 of later: 
iPhone 5 of later 

 
 

 
*1 Gebaseerd op in-house test bij Casio. 



 

 

*2 Tien items getest onder militaire specificatie MIL-STD-810G door National Technical Systems:  
• Schok: Getest om te voldoen aan MIL-STD-810G methode 516.7 procedure IV. • Vibratie: Getest om te voldoen aan MIL-STD-
810G methode 514.7 procedure I. • Vochtigheid: Getest om te voldoen aan MIL-STD-810G methode 507.6 procedure II. • 
Zonnestraling: Getest om te voldoen aan MIL-STD-810G methode 505.6 procedure II. • Lage druk transport: Getest om te voldoen 
aan MIL-STD-810G methode 500.6 procedure I. • Lage drukfunctionering: Getest om te voldoen aan MIL-STD-810G methode 
500.6 procedure II. • Hoge temperatuur transport: Getest om te voldoen aan MIL-STD-810G methode 501.6 procedure I. • Lage 
temperatuur transport: Getest om te voldoen aan MIL-STD-810G methode 502.6 procedure I. • Temperatuurschok: Getest om te 
voldoen aan MIL-STD-810G methode 503.6 procedure I-C. • IJsvorming: Getest om te voldoen aan MIL-STD-810G methode 521.4 
procedure I. 
(Het apparaat is getest om te functioneren onder testomstandigheden, maar er wordt niet gegarandeerd dat het bij gebruik 
functioneert onder alle omstandigheden. Niet gegarandeerd tegen schade of ongelukken.) 
*3 Compatibiliteit wordt snel toegevoegd. 
*4 Switcht automatisch naar tijdweergave op het monochrome display, wanneer het horloge niet wordt gebruikt 
 
Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. 
Android, Android Wear en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc. 
iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. 
iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. Geregistreerd in de VS. 
Andere service- en productnamen en dergelijke, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende 
bedrijven. 


