
 

NEWS RELEASE 
 

1 

PERSBERICHT 

 
 

CASIO introduceert nieuwe G-MS voor de elegante,  

zelfverzekerde vrouw 
Onderscheidend ontwerp, royaal formaat en dimensionale wijzerplaat 

 

 
MSG-C100G-1A 

 

Amstelveen, 20 maart 2019 – Casio Computer Co., Ltd. voegt een nieuw horloge toe aan zijn 

BABY-G-lijn van schokbestendige dameshorloges. De nieuwe MSG-C100-horloges – onderdeel 

van de G-MS-lijn voor actieve, elegante vrouwen – hebben een onderscheidende look en zijn 

ontworpen voor veerkrachtige, zelfverzekerde vrouwen. 

 

De MSG-C100 bevat een kast van groot formaat met dimensionale indexmarkeringen, terwijl de 

wijzerplaat een piramidepatroon heeft, dat het onderscheidende ontwerp versterkt. Als het gaat 

om aandacht voor elk detail: de kunststofband heeft een visgraatmotief voor een stoffen look.  

 

Er zijn twee kleuren bezels verkrijgbaar voor de verschillende modellen: de MSG-C100G heeft 

een glanzende, vrouwelijke roségouden afwerking en de MSG-C100 heeft een koele, strakke 

zilveren afwerking. 

 

Alle nieuwe MSG-C100-horloges hebben een schokbestendige constructie en zijn waterbestendig 

tot 10 bar, om actieve vrouwen in hun alledaagse leven te ondersteunen. De wijzerplaat bevat 

twee lcd’s die kunnen worden aangepast om de datum, dag, wereldtijd of andere data naar keuze 

te tonen. 

 

De nieuwe MSG-C100-horloges zijn gemaakt voor elegante, zelfverzekerde, moderne vrouwen 

die van mode houden. 

 

Modellen Kleur horlogeband Behandeling bezel 

  MSG-C100G-1A Zwart Roségouden 
ion-plating   MSG-C100G-7A Wit 

  MSG-C100-2A Navy 
― 

  MSG-C100-7A Wit 
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MSG-C100G-1A      MSG-C100G-7A        MSG-C100-2A        MSG-C100-7A 

 
          
 
 

Specificaties 
 

Constructie Shockbestendig 

Waterbestendig 10 bar 

Wereldtijd 
27 steden (29 tijdzones) en Greenwich Mean Time; zomertijd 

aan/uit 

Stopwatch 
1/100 seconde; meetcapaciteit: 59’59,99”; meetmodi: 

verstreken tijd, gesplitste tijd, 1ste- en 2e-plaatstijden 

Countdowntimer 

Meeteenheid: 1 seconde; countdownbereik: 60 minuten; 

invoerbereik: 1 tot 60 minuten (in stappen van 1 minuut), 

overig: automatisch herhalen, alarm wanneer ingestelde tijd is 

vertrekken, progressietoon  

Alarm 5 dagelijkse alarmen (met 1 snooze-alarm); tijdsignaal per uur 

Overige functies 

Volledig automatische kalender (tot en met 2039); 

12-/24-uursindeling; ledverlichting (Super Illuminator) met 

nagloeien: aanpasbare verlichtingsduur (1,5 of 3,0 seconden) 

Nauwkeurigheid bij normale 

temperatuur 
±30 seconden per maand 

Batterijduur Circa 3 jaar met CR1220 

Afmetingen kast 45,1 × 40,3 × 12,4 millimeter 

Totale gewicht Circa 40 gram 
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