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CASIO maakt releasedatum bekend voor  

PRO TREK Smart WSD-F30: smartwatch voor outdoorfanaten 

Samenwerking met Bikemap, ’s werelds grootste fietskaartenapp 

  

PRO TREK Smart 

WSD-F30 

WSA-BX1 extra lange band 

Amstelveen, 29 november 2018 – Casio maakt bekend dat de releasedatum van de PRO TREK 

Smart WSD-F30-smartwatch voor outdoorfanaten 18 januari 2019 is.  

De initiële aankondiging van de WSD-F30 werd met enthousiasme ontvangen. Afgelopen zomer 

tijdens IFA 2018, een van ’s werelds grootste beurzen voor consumentenelektronica en 

huishoudapparatuur, ontving het horloge maar liefst acht awards. De veelbelovende WSD-F30 is 

waterbestendig tot 50 meter, voldoet aan de Amerikaanse military standard en biedt offline kaarten. 

Ook ontving het horloge veel lof voor de gepatenteerde energiebesparende modus die gebruikmaakt 

van een nieuw dual-layer monochroom- en kleurendisplay. 

Op 18 januari releaset CASIO ook de WSA-BX1 extra lange horlogeband, een optionele accessoire 

voor de WSD-F30 die bijvoorbeeld over de mouw van een dikke jas is te dragen. Deze lange band is 

eenvoudig te verwisselen met de normale WSD-F30-band. 

Daarnaast gaat CASIO samenwerken met Bikemap, ’s werelds grootste fietskaartenapp. PRO TREK 

Smart-eigenaren gebruiken de Bikemap-app om van tevoren kaarten en routes op hun smartwatch 

te downloaden. Fietsers profiteren zo via hun pols van toegang tot handige, informatieve kaarten en 

routes, zelfs als ze offline zijn en niet verbonden zijn met hun smartphone. De WSD-F30 

synchroniseert automatisch met de Bikemap-app en slaat fietsactiviteiten op, inclusief gegevens als 

de route, snelheid, afstand en tijd. Onderdeel van de samenwerking is dat CASIO en Bikemap 

elkaar actief zullen aanprijzen. 

  

https://wsd.casio.com/euro/en/wsd-f30/
https://wsd.casio.com/euro/en/wsd-f30/
https://www.bikemap.net/nl/


■ BIKEMAP 
Met meer dan 1,6 miljoen appdownloads is Bikemap ’s werelds grootste 

fietskaartenapp, met zowel online als offline kaarten. De app bevat gedetailleerde 

kaarten van verschillende steden wereldwijd, inclusief essentiële informatie voor 

fietsers, zoals de locatie van fietsenmakers, toiletten en pinautomaten. Gebruikers 

hebben meer dan vier miljoen beoordelingen van hun fietservaringen achtergelaten, 

die via de app gedeeld worden met andere gebruikers. 

  Ontwikkelaar: Bikemap GmbH (gevestigd in Oostenrijk) 
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WSD-F30 
18 januari 2019 

WSA-BX1 

 

Over Casio Benelux B.V.  
Casio Benelux B.V. is een dochteronderneming van Casio Computer Co., Ltd. Het hoofdkantoor 
voor de Benelux is gevestigd in Amstelveen. Het wereldwijde hoofdkantoor van Casio is gevestigd in 
Tokio (Japan). Casio is een van de toonaangevende producten van consumentenelektronica en 
bedrijfsapparatuur. De onderneming is opgericht in 1957. Casio streeft zijn motto Creativity and 
Contribution na door innovatieve en tot de verbeelding sprekende producten te introduceren. Voor 
meer informatie: www.casio.nl. 
 
Mediacontact 
Voor vragen over de collectie, interviewaanvragen en/of uitleen van horloges kunt u contact opnemen 

met LVTPR via 030 65 65 070 of mailen naar casiogshock@lvtpr.com. 

 

http://www.casio.nl/
mailto:casiogshock@lvtpr.com

