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Casio lanserar nya BABY-G armbandsur för en aktiv livsstil 

 
Med en enkel knapptryckning ger en visare snabb indikering av tidvattenförhållandena. 

En modern design som passar på en strand i LA eller på storstadens gator. 

 
BGA-180-7B1 

 

Basel, Schweiz, 26 mars 2014 — Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag de senaste 

nyheterna i sin BABY-G-serie med stöttåliga klockor för kvinnor. De nya 

G-LIDE BGA-180-armbandsuren har en funktion, struktur och design som optimerats för surfare 

och skateboardåkare. De har utvecklats tillsammans med toppidrottsmän.  

 

Märket Casio BABY-G bygger på konceptet ”Tough & Cool”. Samtidigt som man bibehåller 

tuffheten och stöttåligheten från G-SHOCK i dessa klockor för kvinnor kombinerar BABY-G 

en hög grad av funktionalitet och stil. G-LIDE-modellerna bland BABY-G-armbandsuren är 

perfekta för extremsport och är särskilt populära bland aktiva kvinnor. 

 

G-LIDE BGA-180-armbandsuren är perfekt för surfing och skateboardåkning. De är 

nämligen vattentäta och stöttåliga samtidigt som de är utrustade med en tidvattenindikator 

som visar tidvattennivån med hjälp av en surfbrädeformad visare. Bäraren kan därmed 

snabbt kolla aktuella surfförhållanden. 

 

Utöver tidvattenindikatorn i den infällda urtavlan vid kl 9 visas omgivande temperatur vid kl 4 

och 5. Användarvänligheten har även förbättrats genom användning av en direktknapp som 

aktiverar tidvattenindikatorn och termometern. Man har även åstadkommit en 

tredimensionell design genom att lägga den infällda urtavlan, LCD-displayen och 

siffrorna/index i nivåer för att få en urtavla som är superenkel att läsa av. Det tunna 

resinhöljet som är starkt och motstår missfärgning av UV-ljus och kemikalier absorberar 

stötar samtidigt som det gör att klockan sitter bekvämt. 

 

G-LIDE BGA-180-armbandsuren finns i fyra olika färger. För att frammana gatumodet och den 

aktiva livsstilen i Los Angeles kommer de nya modellerna i klara färger med ett utseende som är 

perfekt både på stranden och i stan. 
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Modell Färg 

BGA-180-7B1 Vit 

BGA-180-7B2 Vit & Grön 

BGA-180-1B Svart 

BGA-180-4B Svart & Röd 

 

 

Specifikationer 
 

Konstruktion Stöttålig 

Vattentät 10 Bar (100 meter) 

Termometer Mätområde: -10 till 60°C (14 till 140°F); mätenhet: 0,1°C (0,2°F) 

Tidvattenindikator Tidvattennivå för specifikt datum och tid 

Måndata Månfas för specifikt datum 

Världstid 48 städer (31 tidszoner, sommartid på/av) + UTC 

Stoppur 1/1-sekunds stoppur; tidtagningskapacitet: 59’59” 

Nedräkningstimer 
Mätenhet: 1 sekund; nedräkningstid: 1 till 60 minuter (steg om 1 
minut) 

Alarm Dagligt alarm; signal varje timme 

Andra funktioner LED-bakgrundsbelysning; Evighetskalende; 12/24-timmarsformat 

Noggrannhet vid 
normal temperatur 

30 sekunder per månad  

Batteriets livslängd Ca 2 år med SR726W × 2 

Boettens storlek 49,3 × 44,0 × 15,4 mm 

Totalvikt Ca 46 g 
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Casio Scandinavia AS 
Mithra Pakdaman Kiasat 
Heliosgatan 26 
12 030 Stockholm 
Sweden 
Tel.: +46 (0) 704 166310 
Fax: +46 (0)8 442 7030 
E-Mail: mithra.pakdaman@casio.se 
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