
 

 

 

PERSBERICHT 

CASIO introduceert BABY-G-horloge geïnspireerd op het  
strand en de zee 

Met kleuren en ontwerpen geïnspireerd op de oceaan 

 

BGA-250 

BASEL, 21 maart 2018 – Casio Computer Co., Ltd. introduceert de BGA-250, het nieuwste 
familielid van de BABY-G-serie: horloges speciaal ontworpen voor vrouwen en gebaseerd op het 
Tough and Cool-concept. Voor het ontwerp van dit horloge hebben de ontwerpers zich laten 
inspireren door hun liefde voor de zee. Het nieuwe model zal verkrijgbaar zijn in vijf versies.   

De BGA-250 beschikt over details die zijn geïnspireerd op de oceaan en een liefde voor de zee. Dit 
is bijvoorbeeld terug te zien in de rand rondom de indexmarkeringen, de metallic accenten op de 
cijfers en de wijzerplaat. Het ontwerp bevat speelse accenten, zoals de indexmarkeringen met 
streepjes- en stipjespatroon dat verwijst naar het roer van een schip en de wijzer die veel wegheeft 
van een anker. Het horloge is verder voorzien van een Neon Illuminator-functie en de wijzerplaat is 
behandeld met een speciale fluorescerende laag, waardoor het horloge – en de wijzers – ’s nachts 
helder oplichten. 

Model Kleur kast Kleur wijzerplaat 

BGA-250-1A Zwart Zwart 

BGA-250-2A Turquoise Lichtblauw 

BGA-250-4A Roze Roze 

BGA-250-7A1 Wit Lichtblauw 

BGA-250-7A2 Wit Geschakeerd roze 

 



 

 

• BGA-250-1A, BGA-250-2A, BGA-250-4A, BGA-250-7A1 
De rand rondom de indexcijfers en wijzerplaat is voorzien van een speciaal decoratief 
patroon dat doet denken aan een schitterend oceaanoppervlak. Zo is de BGA-250-1A 
geïnspireerd op een door de maan verlichte oceaan; de BGA-250-2A op een 
schitterende turquoiseblauwe zee en de BGA-250-7A1 op een helderblauwe oceaan. 
De lichtroze finish van de BGA-250-4A is een speelse verwijzing naar de schelpen op 
het strand en de BGA-250-7A2 verwijst met de schakerende kleuren van de 
wijzerplaat naar de zonsondergang aan het strand. 

 

              

BGA-250-1A met accenten op  BGA-250-7A2 met wijzerplaat  
de wijzerplaat en indexmarkeringen   met een klein verloop  
die het beeld van een    in de kleuren 
maanverlichte oceaan oproepen  

 

 

 

BGA-250-1A met geactiveerde 
Neon Illuminator 

 

 

 



 

 

Specificaties 

 

Constructie Schokbestendig 

Waterbestendigheid 10 bar 

Wereldtijd 29 tijdzones (28 steden + Greenwichtijd) 

Stopwatch 1 seconde; meetcapaciteiten: 59'59; tussentijd 

Countdowntimer 
Meeteenheid: 1 seconde; aftelbereik: 60 minuten; 
invoerbereik: 1 tot 60 minuten (in stappen van 1 
minuut), auto-repeat, voortgangssignaal 

Alarm 5 dagelijkse alarmen; ieder uur een tijdsignaal 

Overige functies Automatische kalender; 12/24-uursaanduiding; 
Neon Illuminator (blacklight-led, met nagloed: 
1,5/3,0 seconden) 

Nauwkeurigheid bij normale 
temperatuur 

±30 seconden per maand 

Levensduur batterij Circa 3 jaar met CR1220 

Afmetingen kast 45,1 × 41,0 × 13,3mm 

Totaal gewicht Circa 33 gram 
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