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Casio lanserer ny BABY-G klokke for en aktiv livsstil 

 
En viser indikerer tidevannet med ett knappetrykk, 

moteriktig design for surfere og skateboardere 

 
BGA-180-7B1 

 

Basel, 26. mars 2014 –  Casio Computer Co., Ltd. kunngjorde i dag nykommeren i 

BABY-G-serien med støtsikre klokker for kvinner. De nye G-LIDE BGA-180 klokkenes funksjoner, 

struktur og design er optimalisert for surfere og skateboardere. De er utviklet med utgangspunkt i 

tilbakemeldinger fra toppidrettsutøvere. 

 

Casio BABY-G er basert på Tough & Cool-konseptet. BABY-G er en tøff og støtsikker klokke 

som G-SHOCK, men i damestørrelse, og kombinerer høy funksjonalitet med mote. 

G-LIDE-serien av BABY-G er perfekt for ekstremsporter og passer spesielt for aktive 

kvinner. 

 

G-LIDE BGA-180 er vannbestandig og støtsikker – perfekt for surfing og skateboarding – og 

har tidevannsgrad som viser tidevannet med en viser formet som et surfebrett. Dermed er 

det lett å sjekke surfeforholdene. 

 

I tillegg til tidevannsgrafen som vises ved kl 9 på tallskiven, vises lufttemperaturen i 

posisjonen mellom kl 4 og 5. Brukervennligheten understrekes av en direkteknapp som 

aktiverer tidevannsgrafen og termometeret. Designet har fått en tredimensjonal virkning ved 

å lagdele tallskiven, LCD og tallene på en urskive som er superlett å se. Den solide 

resinbeskyttelsen – som er sterk og meget resistent overfor falming fra UV-stråler og 

kjemikalier – absorberer støt, samtidig som den har en behagelig passform.  

 

G-LIDE BGA-180 klokkene kommer i fire forskjellige farger og en design som passer både på 

stranden og i byen. Dette er en klokke som fremkaller bilder av street fashion og storbyens aktive 

livsstil. 
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Modell Farge 

BGA-180-7B1 Hvit 

BGA-180-7B2 Hvit og grønn 

BGA-180-1B Svart 

BGA-180-4B Svart og rød 

 
 
 

 
 

Tekniske data 
 

Konstruksjon Støtsikker 

Vannbestandig 10 Bar (100 meter) 

Termometer Måleområde: -10 til 60°C, måleenhet: 0,1 °C 

Tidevannsgraf Tidevann for bestemt dato og tidspunkt 

Månedata Månefase for bestemt dato 

Verdenstid 48 byer (31 tidssoner, sommertid på/av) + UTC 

Stoppeklokke 1/1-sekunds stoppeklokke, målekapasitet: 59'59 

Nedtellingsur 
Måleenhet: 1 sekund, inndataområdet: 1 til 60 minutter (1-minutters 
intervaller) 

Alarm Døgnalarm, timesignal 

Andre funksjoner LED-bakgrunnslys, full auto-kalender, 12/24-timeformat 

Nøyaktighet ved 
normal temperatur 

±30 sekunder i måneden  

Levetid for batterier 2 år med SR726W×2 

Størrelsen på uret 
uten rem 

49,3 × 44,0 × 15,4 mm 

Totalvekt: Omtrent 46 g. 
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