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  NEWS RELEASE 

 

 

CASIO lança novo G-SHOCK para  

comemorar o 20º Aniversário da série MT-G 

 
Acabamento do bisel em Ion Plating com as cores do arco-íris 

 

 
MTG-B1000RB 

 

Basileia, 20 de março de 2019 - A Casio Computer Co., Ltd., anunciou hoje a mais recente 

novidade da sua linha G-SHOCK de relógios resistentes ao choque. O novo MTG-B1000RB 

apresenta um acabamento ion plating com as cores do arco-íris e comemora o 20º aniversário da 

série MT-G, conhecidos por uma construção que aproveita ao máximo as propriedades do metal e 

da resina. 

 

A CASIO apresentou pela primeira vez a série MT-G em novembro de 1999, com base no 

conceito de alavancagem do metal e resina. O novo MTG-B1000RB é um modelo especial 

comemorativo do 20º aniversário da série MT-G. O bisel do relógio apresenta um acabamento ion 

plating com as cores do arco-íris, que refratam vividamente a luz em cores diferentes para evocar 

um " arco-íris produzido pelo luar". 

 

O modelo base para o relógio é o MTG-B1000, que obteve resistência com uma caixa compacta, 

empregando uma Core Guard Structure que liga o bisel e a tampa traseira com peças planas. A 

Core Guard Structure forma uma armação de metal resistente que protege a caixa interna de 

choques externos. O vidro é feito de cristal de safira, e as peças de metal são polidas e tratadas 

com um acabamento “hairline”, para uma aparência refinada em todos os detalhes. O relógio 

também apresenta uma bracelete de uretano macio, que é incorporado usando peças duráveis de 

resina fina e de metal para uma resistência ideal. 

 

O packaging especial também apresenta um acabamento ion plating com as cores do arco-íris 

para um look digno de um modelo de aniversário. 
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Especificações 

Construção Resistente ao choque 

Resistência à àgua 20 bar 

Frequência Radio 

77.5 kHz (DCF77: Alemanha); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz 

(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japão) / 60 kHz 

(JJY: Kyushu, Japão); 68.5 kHz (BPC: China) 

Recepção de ondas de rádio 
Recepção automática até seis vezes por dia (exceto para 

uso na China: até cinco vezes por dia) 

Especificações 

de 

comunicação 

Comunicação 

Standard 
Bluetooth

®
 low energy 

Faixa de Sinal 
Até 2m (pode diferir dependendo das condições do 
ambiente) 

World Time 

27 cidades (39 fusos horários * 1, horário de verão on / off) 

e Tempo Universal Coordenado: comutação automática do 

horário de verão (DST); mudança de hora local / horário 

mundial 
* 1 Pode ser atualizado quando conectado a um smartphone. 
 
 

Cronómetro 
1 segundo; capacidade de medição: 23: 59'59; modos de 
medição: tempo decorrido 

Temporizador Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 

Alarme 1 alarme diário independente 

Outras funções 

Funções Mobile Link (tempo mundial: mais de 300 
cidades, ajuste automático da hora, ajuste de tempo 
one-touch, configuração de relógio fácil), exibição de dia e 
data, calendário automático completo, luz LED (super 
iluminador e afterglow), indicador de nível da bateria 
 

Power Source 
Sistema de energia Tough Solar (sistema de carregamento 

solar) 

Operação Contínua 

Cerca de 18 meses com a função de economia de energia 

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

 

Tamanho da caixa 55.8 × 51.7 × 14.4 mm 

Peso Total Aprox. 123g 
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. 

 


