
 

 

PERSBERICHT 

CASIO introduceert PRO TREK met high-performance functies en een 
gestroomlijnde look 

Outdoorhorloge met nauwkeurig kompas, luchtdruk- en hoogtemeter en thermometer in een 
slanker design, voor mannen én vrouwen 

 

PRW-60 

BASEL, 21 maart 2018 – Casio Computer Co., Ltd. introduceert het nieuwste familielid van de 
PRO TREK-serie outdoorhorloges: de PRW-60. Het nieuwe horloge beschikt over de high-
performance functies waar de PRO TREK-serie om bekendstaat, maar dan in een nog 
gestroomlijnder jasje. 
 
De PRO TREK-outdoorhorloges maken gebruik van Casio’s sensortechnologie om verschillende 
soorten outdoorgegevens te meten. Zo wordt de PRW-6100 uit 2016 geroemd voor zijn 
uitstekende prestaties, leesbaarheid en duurzaamheid. 
 
De nieuwe PRW-60 beschikt over dezelfde functies als de PRW-6100, maar dan in een nog 
gestroomlijnder jasje. Onder deze functies vallen de Triple Sensor-technologie – die zorgt voor 
een nauwkeurige kompasweergave en luchtdruk-, hoogte- en temperatuurmetingen – en de 
Wave Ceptor-technologie, die ervoor zorgt dat het horloge via radiosignalen automatisch de juiste 
tijd ontvangt. 
 
De PRW-60 maakt gebruik van de nieuw ontwikkelde Cross Frame Structure, waarbij de 
pushpinnen die de band bevestigen aan de kast zijn geïntegreerd in de achterkant van de kast. 
Daarnaast zijn de drukveren in de kroon en de plaatsing van de sensoren opnieuw uitgedacht. 
Deze veranderingen hebben de hoogte en breedte van de kast met respectievelijk 7 millimeter en 
3 millimeter teruggebracht voor een extra compact design. 
 

 

 



 

 

 

 

De uur- en secondewijzers en indexmarkeringen zijn afgewerkt met een speciale fluorescerende 
laag die helderblauw oplicht bij ultraviolette verlichting, voor perfecte leesbaarheid in het donker. 

De nieuwe PRW-60 is verkrijgbaar als wit model; een primeur voor een hybride PRO TREK 
digitaal/analoog horloge. Zelfs de wijzerplaat is wit, iets dat Casio bereikte door zijn originele 
schaduwverspreidende zonnepaneel te optimaliseren. De indexmarkeringen van alle nieuwe 
modellen zijn voorzien van een metallic afwerking die het horloge een nog verfijndere uitstraling 
geeft. Daarnaast wisselt de gebruiker dankzij de quick-release verende stiften eenvoudig en snel 
van band.  

Het compacte design past ook goed om de pols van vrouwen en is zeer geschikt voor 
verschillende doeleinden, waaronder lange wandelingen en klimtochten, zonder in de weg te 
zitten. De PRO TREK PRW-60 is gemaakt voor zowel alledaags als outdoorgebruik. 

 

 

Model Kleur 

PRW-60-2A Donkerblauw 

PRW-60-7A Wit 

PRW-60Y-1A Zwart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Specificaties 

Prestatie 
Waterbestendig tot 10 bar, temperatuurbestendigheid (-10°C / 
14°F) 

Radiofrequenties 
77,5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: Verenigd Koninkrijk); 
60 kHz (WWVB: VS); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz 
(JJY: Kyushu, Japan); 68,5 kHz (BPC: China) 

Ontvangst 
radiosignalen 

Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve bij gebruik in 
China: tot vijf keer per dag); handmatige ontvangst 

Digital kompas 

Meet richting en geeft dit met de tweede wijzer weer als een van de 
16 punten; meetbereik: 0° to 359°; meeteenheid: 1°; continue 
meting van 60 seconden; bi-directionele kalibratie en magnetische 
declinatiecorrectie 

Barometer 

Meetbereik: 260 hPa tot 1,100 hPa; meeteenheid: 1 hPa; indicator 
voor verandering in atmosferische druk (±10 hPa); weergave 
luchtdruktendens (weergave van 20 uur); informatie over 
barometrische druktendens (wijzer geeft drukveranderingen aan) 

Hoogtemeter 

Meetbereik: -700 m tot 10.000 m; meeteenheid: 1 m; handmatige 
metingenopslag (tot 30 verslagen, inclusief hoogte, datum en tijd); 
automatische loggegevens (hoge/lage altituden, cumulatieve 
stijging en daling van specifieke tochten); 
hoogteveranderingsindicator (±100 m / ±1000 m); en: relatieve 
hoogtemetingen (-3.000 m tot 3.000 m); instelling intervalmeting* 
(elke 5 seconden / elke 2 minuten)  
* 1 seconde voor de eerste drie minuten 

Thermometer Meetbereik: -10°C tot 60°C; meeteenheid: 0,1°C  

Wereldtijd 29 steden (29 tijdzones; zomertijd aan/uit, schakelen tussen lokale 
tijd / wereldtijd, automatisch wisselen standaardtijd en UTC 

Stopwatch 1/100 seconde; meetcapaciteit: 24 uur; meetmodes: verstreken tijd, 
gesplitste tijd, 1ste- en 2e-plaatstijden 

Countdowntimer Meeteenheid: 1/10 seconde; aftelbereik: 60 minuten (in stappen 
van 1 seconde) 

Alarm 5 onafhankelijke dagelijkse alarmen, tijdsignaal per uur 

Overige functies 

Batterijniveau-indicator; volledig automatische kalender; 12-/24-
uursindeling; knopbedieningstoon aan/uit; volledig automatische 
dubbele ledverlichting (lcd: ledverlichting, wijzerplaat: Neon 
Illuminator nagloed:1,5/3,0 seconden), verbergen wijzers 
(handmatig, automatisch: barometer-/hoogtemeter-/thermometer-
functie) 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (via lichtenergie) 

Continue gebruik 
Circa 25 maanden met energiebesparingsfunctie* AAN na volledig 
opladen 
* Display gaat uit na een bepaalde periode op een donkere plek 

Afmetingen kast 50,5 × 47,2 × 13,3 mm 

Totale gewicht Circa 69 gram 
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