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CASIO introduceert nieuwe BABY-G-modellen met zomerse look 

Nieuwste horloges van G-LIDE-lijn beschikken over slanke kast, digitaal/analoog display en 

getijdengrafiek 

 

Amstelveen, 20 maart 2019 – Casio Computer Co., Ltd., introduceert zijn nieuwste toevoegingen 

aan de G-LIDE-lijn van extreme-sports-horloges. Deze horloges maken deel uit van het BABY-G-

merk, dat bestaat uit schokbestendige horloges voor vrouwen en momenteel zijn 25
ste

 jubileum viert. 

De BAX-100-modellen zijn analoog / digitaal en hebben een design dat eenvoudig is te combineren 

met een dagelijkse, casual kledingstijl. 

De nieuwe BAX-100-modellen zijn voorzien van een intuïtief digitaal display met getijdengrafiek en 

weergave van maanfase-data. Ook toont het horloge de tijd op een analoge chronograaf. Naast het 

feit dat het zeer geschikt is voor watersporten zoals surfen, combineert het horloge uitstekend met 

een dagelijkse, casual kledingstijl. De 12,3 millimeter slanke kast biedt een betere pasvorm. 

Het BAX-100-ontwerp haalt zijn inspiratie uit de surfcultuur van de jaren negentig; in diezelfde 

periode ontstond het BABY-G-merk. Naast de retro vorm zijn alle modellen voorzien van de kleur 

mintgroen – geïnspireerd op de look van een veelgebruikt surfboard. De verfrissende uitstraling van 

de BAX-100 doet denken aan de zee. 

De getijdengrafiek toont het getij voor de ingestelde locatie, opgedeeld in zes grafische segmenten. 

Ook toont de grafiek standaard het huidige getijdeniveau. Door de knop op de vier-uurspositie in te 

drukken wanneer het horloge in de getijdengrafiekmodus staat, wordt de getijdentrend vanaf dat 

moment in segmenten per uur weergegeven.  

De nieuwe BABY-G BAX-100 biedt zowel robuuste functionaliteit als een verfrissende uitstraling die 

een perfecte aanvulling is op zomerse outfits. 

Model Horlogekleur 

  BAX-100-1A Zwart 

  BAX-100-3A Mintgroen 
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  BAX-100-7A Wit 

 

  

   

  BAX-100-1A             BAX-100-3A        BAX-100-7A 

                               

 

  Getijdengrafiek 

 

Specificaties 

Constructie Schokbestendig 

Waterbestendigheid 10 bar 

Stopwatch 
1/100 seconde; meetcapaciteit: 23:59’59; verstreken tijd, gesplitste 

rondes  

Countdowntimer 

Meeteenheid: 1 seconde; aftelbereik: 24 uur; instelbereik  

countdownstarttijd: 1 minuut tot en met 24 uur (in stappen van 1 

minuut en stappen van 1 uur), overig: automatisch herhalen, 

Alarm wanneer de vooraf ingestelde countdowntijd is verstreken.  
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Alarm 
3 multifunctionele alarmen (met 1 snooze-alarm); tijdsignaal per 

uur 

Overige functies 

Getijdengrafiek, maanfase-data (maanstand van de specifieke 

datum), maanfasegrafiek, dubbele tijdweergave, volledig 

automatische kalender (tot en met het jaar 2099), 12-/24-

uursindeling; knopbedieningstoon aan/uit; automatische 

ledverlichting (Super Illuminator) met nagloeien: instelbare 

verlichtingsduur (1,5 seconde of 3 seconden) 

Nauwkeurigheid bij 

normale 

temperatuur 

±30 seconden per maand 

Batterijduur Circa drie jaar met CR1220 

Afmetingen kast 46,1 × 42,4 × 12,3 mm 

Totale gewicht Circa 37 gram 
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