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NEWS RELEASE 
 

Casio lança modelos de edição limitada EDIFICE Scuderia Toro Rosso  
 

Apresentam cores arrojadas inspiradas no carro da equipa, o STR13 

 
 Da esquerda para a direita: EQB-900TR-2A, EFS-S520TR-1A 

 
A Casio anuncia o lançamento de novidades da sua linha EDIFICE de relógios desportivos de metal, 
que combinam um design dinâmico com uma tecnologia avançada. Os novos relógios EQB-900TR-2A, 
EFS-S520TR-1A, EFR-559TR-2A e EFR-559TRP-2A são a quarta série de modelos de parceria com a 
equipa de Fórmula 1 Scuderia Toro Rosso. 
 
A Scuderia Toro Rosso transmite uma energia jovem e a paixão pela velocidade, conjugando-os com 
carros movidos por inovações tecnológicas excecionais. A Casio acredita que essas qualidades 
combinam na perfeição com o conceito de "“Speed and Intelligence” da EDIFICE e apoia a equipa 
como Official Team Partner desde janeiro de 2016. 
 
Os quatro novos modelos apresentam esquemas de cores inspirados nos carros da equipa Scuderia 
Toro Rosso. A cor base azul é acentuada com marcantes linhas vermelhas, mostradores prateados e 
marcas de índice. Todos os quatro modelos apresentam o logotipo da Scuderia Toro Rosso gravado 
na caixa traseira e são apresentados em packaging especiais. 
 
■EQB-900TR-2A 
O EQB-900TR-2A é baseado no modelo EQB-900 da série de relógios EDIFICE que se conecta a 
uma aplicação do smartphone através do Bluetooth®. O EQB-900 é conhecido pelo seu design 
arrojado e tamanho de caixa, que é menor e mais leve do que qualquer outro relógio EDIFICE com 
conexão a um smartphone. O relógio mantém a hora exata em qualquer parte do mundo, 
conectando-se automaticamente quatro vezes por dia a um servidor de hora através do smartphone.  
 
■EFS-S520TR-1A 
O EFS-S520TR-1A é um relógio alimentado a energia solar que possui um mostrador feito de fibra de 
carbono, bastante utilizada em carros de competição. O relógio possui um painel solar em cada um 
dos três sub mostradores e apresenta vidro de safira resistente a riscos. 
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■EFR-559TR-2A / EFR-559TRP-2A 
Os EFR-559TR-2A e do EFR-559TRP-2ª apresentam biseis, marcas de índice e ponteiros de horas e 
minutos com uma imagem forte para se alcançar um visual arrojado e desportivo. Os relógios também 
apresentam sub mostradores retrograde nas posições das 2 e 10 horas que transmitem um forte look 
motor sports. 
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Gravação do fundo da caixa                          Packaging Especial 
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Especificações 

EQB-900TR-2A 
Resistência à água 100 metros 

Especificações de 
comunicação 

Comunicação 
Standard 

Bluetooth® Low Energy 

Faixa de sinal Até 2 metros (pode variar dependendo das condições do ambiente) 

Funções do relógio 

Hora dupla Alteração da hora da cidade natal 

Cronómetro 

1-Cronómetro 1-second; capacidade de medição: 23: 59'59,99 ”; 
* Depois dos dados serem transferidos para um smartphone com a 
função Mobile Link, a aplicação pode exibir a lista de tempos de volta 
em unidades de 1/1000 segundos (até 100 registos de log) e um gráfico 
de tempos de volta. A aplicação também pode destacar os registos que 
superaram as voltas onde o melhor tempo foi alcançado. 

Temporizador Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 
Alarme 1 alarme diário independente 

Outras 
características 

Funções Mobile Link (hora mundial: mais de 300 cidades, ajuste de 
tempo one-touch, ajuste automático da hora [quatro vezes por dia], 
mudança automática do horário de verão, configuração do 
temporizador, configuração do alarme, transferência de dados do 
cronómetro, etc.); calendário automático completo; data/dia da semana; 
Indicador de bateria; Luz LED (super iluminador e afterglow) 

Precisão a temperatura normal ± 15 segundos por mês (sem ligar a um smartphone) 
Fonte de energia Sistema Tough Solar (sistema de carregamento solar) 

Tempo Aproximado de Operação da Bateria 
22 meses (no modo de economia de energia em que os ponteiros 
param após um determinado período de tempo no escuro) 

Tamanho da caixa 49.2 × 45.8 × 12.0 mm 
Peso total Aprox. 146 g 
 
EFS-S520TR-1A 
Resistência à água 100 metros 

Cronómetro 
Cronómetro 1-second; capacidade de medição: 29'59 ”; modos de 
medição: tempo decorrido, tempo parcial, tempos do 1º e 2º lugares 

Outras características  Data, indicador do nível da bateria 
Fonte de energia Energia solar 
Precisão a temperatura normal ±20 Segundos por mês 
Tempo Aproximado de Operação da Bateria Aprox. 5 Meses 
Tamanho da caixa 50.0 × 47.5 × 12.7 mm 
Peso total Aprox.173 g 
 
EFR-559TR-2A / EFR-559TRP-2A 
Resistência à água 100 Metros 

Cronómetro 
Cronómetro 1-second; capacidade de medição: 9'59 ”; modos de 
medição: tempo decorrido, tempo parcial, tempos do 1º e 2º lugares 

Outras características Data 
Precisão a temperatura normal ±20 Segundos por Mês 
Vida da bateria 3 Anos no SR920SW 
Tamanho da caixa 54.5 × 49.5 × 12.8 mm 

Peso total 
EFR-559TR-2A Aprox. 181g 
EFR-559TRP-2A Aprox. 111g 

* A marca e o logótipo Bluetooth são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Casio Computer Co., 
Ltd. é feito sob licença. 


