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PERSBERICHT 

 

CASIO introduceert deluxe-versie van WSD-F20 smart outdoorhorloge 
Limited edition-model met luxe Field Composite-band 

 
WSD-F20SC 

 
BASEL, 21 maart 2018 — Casio Computer Co., Ltd. introduceert de WSD-F20SC, een limited 
edition van het PRO TREK Smart WSD-F20-horloge voor outdooractiviteiten. Het nieuwe model 
beschikt over alle functies van de originele WSD-F20, en heeft daarnaast een nieuwe Field 
Composite-band voor nog langere levensduur, betere draagbaarheid en een luxe gevoel. Het 
horloge is vanaf juni 2018 verkrijgbaar in een beperkte oplage van 700 stuks.  
 

De Field Composite-band bestaat uit metalen inzetstukken en fijn kunststof. Hiermee combineert 
het horloge het elegante gevoel van metaal met de duurzaamheid en draagbaarheid van urethaan 
en fijn kunststof, wat hem perfect maakt voor zowel outdooractiviteiten als alledaags gebruik. De 
WSD-F20SC is voorzien van krasvrij saffierglas met een antifouling coating, voor ultieme 
leesbaarheid. De knoppen en schroeven hebben een zwart met gouden afwerking, wat de 
krachtige uitstraling van het horloge accentueert, en zijn behandeld met ion-plating voor 
uitstekende slijtvastheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Field Composite-band 
 
Net als de originele WSD-F20 is ook dit nieuwe model uitgerust met low-power gps en een 
kleurenkaartfunctionaliteit die offline gebruikt kan worden. Hiermee checken gebruikers hun 
locatie en kunnen ze activiteiten tracken met enkel het horloge – zelfs in de bergen, op het water, 
of op andere plekken waar geen mobiel bereik is.  
 
De limited edition WSD-F20SC wordt geleverd in een speciale verpakking met driehoekig deksel 
dat het driehoekmotief in het schermdesign weerspiegelt.  



 

 
 
 

Specificaties 
 

Waterbestendigheid 5 bar *1 

Omgevingsbestendigheid 
MIL-STD-810 (Amerikaanse militaire norm, opgesteld door het 
Amerikaanse ministerie van Defensie),*2 bestand tegen lage 
temperature (-10°C) 

Display 
1,32-inch dual-layer-display 
Kleur TFT LCD en monochrome LCD 
Kleur: 320×300 pixels 

Touchscreen Capacitieve touchscreen (antifouling coating) 
Gps Compatibel (inclusief GLONASS 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) 
Wif (IEEE 802.11 b/g/n) 

Knoppen TOOL-knop, aan/uit-knop, APP-knop 
Batterij Lithium-ion batterij 
Opladen via Magnetisch oplaadstation 
Laadtijd Circa 2 uur op kamertemperatuur 

Batterijduur 
(wanneer gps niet wordt 
gebruikt) 

Normaal gebruik (kleurendisplay): circa 1 dag   
Normaal gebruik (kleurendisplay Auto Off*3): circa 2 dagen 
Horloge-Mode (alleen tijdsweergave): meer dan 1 maand  
(afhankelijk van gebruik) 

Batterijduur 
(bij gebruik gps) 

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

Meting per seconde (kleurendisplay Auto Off*3):  
7–9 uur (Precisie Prioriteit) / circa 25 uur (Batterij Prioriteit) 

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

Periodieke meting (kleurendisplay Auto Off*3): circa 2 dagen (meting 
elke 6 minuten) 

(Afhankelijk van gebruik) 
Afmetingen Circa 61,7 mm × 57,7 mm × 15,3 mm (H×B×D) 
Gewicht Circa 124 gram (inclusief band) 

OS Wear OS by Google 

Compatibilities 

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

Android 4.4 of later (exclusief Go-editie).  
iOS 

iOS 9.3+ 
 
*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. Geen garantie tegen schade of ongelukken.) 



 

*3 Switcht automatisch naar tijdweergave op het monochrome display, wanneer het horloge niet wordt gebruikt  
 
Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. 
Wear OS by Google is een handelsmerk van Google LLC. 
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. 
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