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CASIO lança coleção G-SHOCK Red-Out 35º Aniversário 
 

Com a simbólica cor da marca: Vermelho 
 

 
A Casio vai celebrar o 35º aniversário da G-SHOCK em abril de 2018. Para celebrar este marco, 
a CASIO vai lançar a coleção comemorativa Red-Out de três modelos G-SHOCK em vermelho. 

 
O desenvolvimento da G-SHOCK começou em 1981, quando um engenheiro deixou cair e partiu 
o seu relógio, provocando assim o desejo de criar um relógio que resistisse a qualquer choque. 
Após dois anos e mais de 200 protótipos a tentar criar um novo tipo de relógio completamente 
novo. O primeiro modelo G-SHOCK com uma construção resistente a choques foi lançado em 
1983. A ideia de que os relógios de pulso eram frágeis e precisavam de muitos cuidados foi 
quebrada. Desde então, a CASIO continuou a lançar novos modelos G-SHOCK que rompem as 
normas, com base no conceito da marca "Absolute Toughness".  
 
A coleção Red-Out Collection 35º aniversário apresenta um esquema de cores mate totalmente 
vermelho, usando uma nova tecnologia de revestimento que incorpora partículas na tinta, criando 
um acabamento vermelho matte. Os LCDs são também vermelhos e as peças metálicas pretas, 
incluindo os fundos da caixa e as presilhas servem para acentuar o tema vermelho do relógio.  
 
A Red-Out Collection incorpora a identidade G-SHOCK, que tem evoluído nos últimos 35 anos 
numa procura constante pela resistência e irá continuar a oferecer novas valias nos próximos 
anos.   

 
Os fundos de caixa destes modelos são gravados com o logotipo G-SHOCK 35th anniversary 
projetado por Eric Haze, artista gráfico de renome mundial, enquanto a presilha está adornada 
com uma estrela que significa 35 anos. Estes são relógios verdadeiramente especiais cujo design 
e coloração incorporam o conceito de marca G-SHOCK de "Absolute Toughness".
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Os modelos da Red-Out Collection 
� O DW-5635C tem um mostrador quadrado em homenagem ao primeiro modelo G-SHOCK 
� O DW-6935C baseia-se no DW-6900, que é a base de muitos modelos de colaboração G-

SHOCK 
� O GA-735C apresenta uma caixa de grandes dimensões  
�  

 
 

Embalagem especial Gravação do fundo da caixa Gravação da presilha 
 
 
 

  
DW-5635C  

 

  
DW-6935C GA-735C 
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Especificações 
 

DW-5635C / DW-6935C 

  
 
GA-735C 

 
Construção Resistente ao choque 
Resistência à água 200 metros 

Hora Mundial 31 fusos horários (48 cidades e tempo universal coordenado); horário 
de verão on /off; Troca entre hora cidade natal/hora mundial 

Cronómetro 
Cronómetro de 1/100-segundo; capacidade de medição: 23: 
59'59.99 "; tempo dividido; alarme de tempo de destino; início 
direto do cronograma mode 

Temporizador 
Unidade de medição: 1/10 segundo; intervalo de entrada: 1 a 
60 minutos (incrementos de 1 minuto) 

Alarme 5 alarmes diários (com 1 alarme de repetição); sinal horário 

 
Outras funções 

Calendário automático completo (para o ano 2099); Formato 12/24 

horas; botão de operação on/off; Luz LED (Super Illuminator) com pós-
brilho: 1,5 / 3,0 segundos; recurso de mudança manual 

Precisão em 
temperatura 

±15 segundos por mês 

Vida da bateria Aprox. 5 anos em CR2016 
Tamanho da caixa 57.5 × 53.4 × 18.4 mm 
Peso total Aprox. 75g 

 

Construção Resistente ao choque  
Resistência à água 200 metros 

Cronómetro Cronómetro de 1/100-segundo; capacidade de medição: 00'00 "00 ~ 
59'59" 99 (nos primeiros 60 minutos), 1: 00'00 ~ 23: 59'59 (após 60 
minutos); tempo dividido 

Temporizador Unidade de medição: 1 segundo; intervalo de entrada: 1 segundo a 24 
horas (incrementos de 1 segundo, incrementos de 1 minuto e incrementos 
de 1 hora); Auto repetição 

Alarme Alarme multifunções; sinal horário 
 
Outras funções 

Calendário automático completo (até ao ano 2099); Formato 12/24 
horas; retroiluminação LED automática com pós-brilho; alerta flash 
(pisca com a campainha que soa para o alarme, o sinal horário, o 
despertador do cronómetro da contagem decrescente) 

Precisão em 
temperatura 

±15 segundos por mês 

Vida da bateria Aprox. 2 anos em CR2016 
 
Tamanho da caixa  

DW-5635C: 48.9 × 42.8 × 13.4 mm 
DW-6935C: 53.2 × 50.0 × 16.3 mm 

 
Peso total 

DW-5635C: Aprox. 53g 
DW-6935C: Aprox. 67g 

 


