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PERSBERICHT 

CASIO introduceert nieuwe G-SHOCK en viert twintigste 

verjaardag MT-G-serie 

Bezel voorzien van levendige, regenboogkleurige ion plating 

 

MTG-B1000RB 

Amstelveen, 20 maart 2019 – Casio Computer Co., Ltd. introduceert de nieuwste toevoeging aan 

zijn G-SHOCK-lijn van schokbestendige horloges. De nieuwe MTG-B1000RB is door middel van een 

ion-platingbehandeling afgewerkt met regenboogkleurige coating en viert de twintigste verjaardag 

van de MT-G-horloges, die bekendstaan om hun constructie van metaal en kunststof. 

De MT-G-serie werd in november 1999 voor het eerste door CASIO geïntroduceerd. De serie is 

gebaseerd op een concept dat gebruikmaakt van zowel metaal als kunststof. De nieuwe MTG-

B1000RB is een speciaal model dat de twintigste verjaardag van de serie viert. De bezel van het 

horloge heeft een regenboogkleurige ion-platingbehandeling ondergaan, waardoor licht op een 

levendige wijze en in meerdere kleuren wordt weerspiegeld, voor een ‘maanregenboog*’-effect.  

Het basismodel van het horloge is de MTG-B1000, een horloge dat staat voor robuustheid in een 

compacte kast door gebruik te maken van een Core Guard Structure die de bezel en achterkant van 

het horloge verbindt via vlakke onderdelen. De Core Guard Structure vormt een sterk metalen frame 

dat het binnenste van de kast beschermt tegen schokken van buitenaf. Het horloge is voorzien van 

saffierglas en de metalen onderdelen zijn gepolijst en behandeld met een haarlijnafwerking, voor 

een tot in het detail verfijnde look. Ook beschikt het horloge over een zachte urethaanband voor 

betere draagbaarheid. De band is aan de kast bevestigd met behulp van duurzame, kunststof en 

metalen onderdelen – voor optimale stevigheid.  

De speciale verpakking is net als het horloge afwerkt met een regenboogkleurige coating; een 

waardige look voor een jubileummodel. 

*Maanregenboog: Een regenboog die wordt veroorzaakt door maanlicht in plaats van zonlicht. Maanregenbogen zijn vaag en de 

kleuren zijn met het blote oog, moeilijk te onderscheiden tenzij het volledig donker is. Hierdoor is het een van de meest bijzondere 

en mysterieuze weerfenomenen.  
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Specificaties 

Constructie Schokbestendig 

Waterbestendigheid 20 bar 

Radiofrequentie 

77,5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: Verenigd 

Koninkrijk); 60 kHz (WWVB: Verenigde Staten); 40 kHz 

(JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 

68,5 kHz (BPC: China) 

Ontvangst radiosignalen 
Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve bij 

gebruik in China: tot vijf keer per dag) 

Communicatie-

specificaties 

Communicatie-

standaard 
Bluetooth

®
 low energy 

Signaalbereik 
Tot 2 meter (kan verschillen, afhankelijk van 

omgevingsomstandigheden) 

Wereldtijd 

27 steden (39 tijdzones*
1
, zomertijd aan/uit) en UTC: 

automatisch zomertijd (DST) wisselen; wisselen tussen 

thuistijd/wereldtijd 

*1 Updaten mogelijk wanneer verbonden met een smartphone 

Stopwatch 
1 seconde; meetcapaciteit: 23:59’59; meetmodi: verstreken 

tijd 

Countdowntimer Meeteenheid: 1 seconde (maximaal 24 uur) 

Alarm 1 onafhankelijk dagelijks alarm 

Overige functies 

Mobile Link-functies (wereldtijd meer dan 300 steden, 

automatische tijdaanpassing, One-Touch Time Adjustment, 

eenvoudig instellen), dag- en datumweergave, volledig 

automatische kalender, ledverlichting (Super Illuminator en 

nagloeien), batterijniveau-indicator 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (lichtenergie) 

Continue werking 

Circa 18 maanden met de energiebesparingsfunctie* ON na 

volledig opladen.  

*Energiebesparing na bepaalde periode in donkere 

omgeving 

Afmetingen kast 55,8 × 51,7 × 14,4 mm 

Totale gewicht Circa 123 gram 
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* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van deze 

merken door Casio Computer Co., Ltd. valt onder licentie. 
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