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NEWS RELEASE 

 

CASIO lança versão especial Deluxe do Relógio Smart Outdoor WSD-F20 
Modelo de edição limitada com luxuosa bracelete “Field Composite” 

 
WSD-F20SC 

 
BASILEIA, 21 de março de 2018 – A Casio Computer Co., Ltd., vai lançar o WSD-F20SC, uma 
edição limitada do dispositivo de pulso PRO TREK Smart WSD-F20 para atividades ao ar livre. 
Com todas as funções do WSD-F20 original, o novo WSD-F20SC apresenta uma bracelete “Field 
Composite” que oferece durabilidade, conforto e uma sensação de luxo. Uma edição limitada de 
700 relógios será vendida em todo o mundo a partir de junho de 2018. 
 
A bracelete “Field Composite” é feita de uretano com inserções metálicas e resina. Excelente para 
atividades ao ar livre e uso diário, combina a sensação elegante do metal com a durabilidade e o 
conforto do uretano e resina. O mostrador do WSD-F20SC usa um elegante cristal de safira 
resistente a riscos com revestimento anti incrustante, para uma visibilidade ótima no terreno. Os 
botões e parafusos apresentam um acabamento em preto e dourado, o que acentua a aparência 
ousada do relógio e apresentam um revestimento ionizado para uma excelente resistência à 
abrasão. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bracelete “Field Composite”  
 
Tal como o WSD-F20 original, o novo relógio apresenta um GPS low-power e mapa a cores que 
pode ser usado offline. Isto permite aos utilizadores verificar a sua localização e gravar atividades 
usando apenas o relógio, mesmo nas montanhas, na água ou noutros lugares onde não há 
serviço móvel. 
 
A edição limitada WSD-F20SC apresenta um package especial com uma tampa triangular que 
ecoa a forma triangular usado no design do ecrã. 



 

 
Especificações  

Resistência à 
água 

5 bar *1 

Durabilidade 
Ambiental 

MIL-STD-810 (padrão militar dos Estados Unidos emitido pelo 
Departamento de Defesa dos EUA), * 2 resistência a baixa temperatura 
(-10 ° C) 

Ecrã 
Ecrã de 1.32 polegadas dual layer  
TFT colorido e LCD monocromático 
Cor: 320 × 300 pixels 

Touchscreen Touchscreen capacitivo (revestimento anti-incrustação) 

GPS Compatível (incluindo GLONASS e Michibiki) 

Mapas a cores Compatível (suporta o uso off-line) 

Sensores Sensor de pressão (pressão de ar, altitude), acelerómetro, girómetro, sensor 
de bussola (magnético) 

Microfone Sim 
Vibração Sim 

Wireless  
Bluetooth® V4.1 (Low Energy) 
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Botões Botão TOOL, botão Power, botão APP  
Bateria  Bateria de ioes de litio 
Método de 
Carregamento Terminal de carga magnética 

Tempo de carga Aprox. 2 horas a temperatura ambiente 

Vida útil da bateria 
(quando o GPS 
não está em uso) 

Uso normal (ecrã a cores): 1 dia, aproximadamente 
Uso normal (ecrã a cores Auto Off * 3): 2 dias, aproximadamente 
Modo Timepiece (apenas horas): mais de 1 mês, aproximadamente 
(Varia de acordo com o uso) 

Vida útil da bateria 
(quando o GPS 
está em uso) 

Medição ao segundo (ecrã a cores): 
6-8 horas (Prioridade de Precisão) / 18 horas, aproximadamente (Prioridade 
da Bateria) 
Medição ao segundo (ecrã a cores Auto Off * 3): 
7-9 horas (Prioridade de Precisão) / 25 horas, aproximadamente (Prioridade 
da Bateria) 
Medição intermitente (ecrã a cores): 
1 dia, aproximadamente (medição a cada 6 minutos) 
Medição intermitente (ecrã a cores Auto Off * 3): 
2 dias, aproximadamente (medição a cada 6 minutos) 
(Varia de acordo com o uso) 

Tamanho da caixa Aprox. 61.7 mm×57.7 mm×15.3 mm (H×W×D) 
Peso Aprox. 124g (incluindo bracelete) 

OS Wear OS by Google 

Sistema Operativo 

O uso do dispositivo requer um smartphone com as seguintes 
especificações. 

Android ™ 
Android 4.4+ (excluindo Go Edition)  

iOS 
iOS 9.3+ 

* 1 Com base num teste interno da Casio. 
* 2 Dez itens testados sob a especificação militar MIL-STD-810G na National Technical Systems: 
• Choque: Testado para atender ao método MIL-STD-810G 516.7 Procedimento IV. • Vibração: Testado para atender ao 
MIL-STD-810G Método 514.7 Procedimento I. • HUmidade: Testado para atender ao método MIL-STD-810G 507.6 
Procedimento II. • Radiação solar: testada para atender ao método MIL-STD-810G 505.6 Procedimento II. • Transporte de baixa 
pressão: testado para atender a MIL-STD-810G 500.6 Procedimento I. • Operação de baixa pressão: testada para atender ao 
método MIL-STD-810G 500.6 Procedimento II. • Transporte a alta temperatura: testado para atender ao método MIL-STD-810G 
501.6 Procedimento I. • Transporte a baixa temperatura: testado para atender ao método MIL-STD-810G 502.6 Procedimento I. 
• Choque de temperatura: testado para atender ao método MIL-STD-810G 503.6 Procedimento I-C. • Aceleração de gelo: 
Testado para atender ao método MIL-STD-810G Método 521.4 Procedimento I. 
(O dispositivo foi testado para executar em condições de teste, mas não está garantido para operar em todas as condições em 
uso real. Não é garantido contra danos ou acidentes). 



 

* 3 Muda automaticamente para exibição de tempo em LCD monocromático quando o dispositivo não está em operação. 
 
Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. 
Wear OS by Google é uma marca registada da Google LLC. 
iPhone é uma marca registada da Apple Inc., registrda nos EUA e noutros países. 
iOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco Systems, Inc. registada nos EUA 
Outros nomes de serviços e produtos e assim por diante são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas. 
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