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NEWS RELEASE 

 

CASIO lança EDIFICE Slim-Profile equipado com Novo Módulo 
Design Inspirado por “High-Tech Sports Cars e Motorsports” 

 

 
EQB-1000D 

 

Basileia, 20 de março de 2019 - A Casio Computer Co., Ltd., anunciou hoje o lançamento de uma 

novidade à linha EDIFICE de cronógrafos de metal de alta performance baseados no conceito da 

marca “Speed and Intelligence”. O novo EQB-1000D ostenta um módulo de cronometragem low 

profile e apresenta um design slim inspirado em carros desportivos de alta tecnologia. 

 

O EQB-1000D possui um elegante perfil slim, possibilitado por um módulo compacto 

recentemente desenvolvido. A CASIO reduziu o tamanho dos componentes em incrementos de 

até 1/100 de milímetro e, usando uma montagem de alta densidade, colocou todos os 

componentes num lado da placa de circuito, em vez de em ambos os lados, como nos modelos 

anteriores. O resultado é um perfil fino com apenas 8,94 mm de profundidade, 4,1 mm mais fino 

que o modelo existente. 

 

O design, inspirado em carros desportivos de alta tecnologia, enfatiza o perfil slim com um bisel 

plano e entalhes de fixação esculpidos na perfeição. O bisel e o mostrador apresentam um 

acabamento “hairline” que evoca peças de automóvel elaboradas com grande precisão. 

Inspirando-se no automobilismo, os quatro parafusos combinam com o bisel para sugerir a densa 

construção de um motor de carro de competição. 
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O EQB-1000D está também repleto de excelentes funções para medir o tempo por volta e muito 

mais. O novo Indicador de última volta exibe a diferença do tempo da volta anterior no mostrador 

dentro de um intervalo de menos cinco a mais um segundo. O relógio também exibe 

simultaneamente a hora em duas cidades com o World Time. O relógio pode ser emparelhado 

com um smartphone via Bluetooth® para garantir uma hora precisa e também permitir que o 

utilizador selecione facilmente a cidade do World time a partir do smartphone. O EQB-1000D é 

um relógio verdadeiramente especial que oferece a precisão necessária no automobilismo, 

repleto de funcionalidades para competição. 

 

 

 
 

Especificações 

EQB-1000D 

Resistência à àgua 10 bar 

Especificações 
de 
comunicações 

Comunicação 
Standard 

Bluetooth
®
 low energy 

Alcance do 
Sinal 

Até 2m (pode diferir dependendo das condições 
envolventes) 

Cronómetro 
1 segundo; capacidade de medição: 23:59’59; modos de 
mediçao: tempo decorrido, memória de 200 voltas, 
indicador de última volta 

Alarme 1 alarme diário independente 

Outras Funções 

Funções de Smartphone Link (hora mundial: mais de 300 
cidades, ajuste automático de hora, configuração de 
relógio fácil), Phone Finder, correção automática do 
ponteiro (hora, minuto e ponteiro de segundos), exibição 
de dia e data, calendário automático completo, indicador 
de nível de bateria, dual time (27 fusos horários, permuta 
de home time) 

Fonte de Energia 
Sistema de energia Tough Solar (sistema de 
carregamento solar) 

Operação Contínua 

Cerca de 18 meses com a função de economia de 

energia * ON após carga total 
* Economia de energia após um determinado período num local escuro 

 

Tamanho da caixa 49.9×45.6×8.9 mm 

Peso Total  Approx. 130g 
A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais 

marcas Pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença. 

 


