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Casio lanserer ny multifunksjonell EDIFICE klokke 

med kompass og temperaturmåler 

 
Kan lagre opptil 100 rundetider og har 

UV-LED som gjør det lett å se innholdet i displayet om natten 

 
 

ERA-300DB-1A2 

 

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

EDIFICE-serien med en metallklokke som er basert på Speed & Intelligence-konseptet. De nye 

ERA-300 klokkene er multifunksjonelle tidsvisere med kompass og temperaturmåler. Med Casios 

UV-LED-teknologi
*1

 er de dessuten mye lettere å avlese om natten. 
1. Klokkens indikatorer, skiver og visere er belagt med et spesielt lysende blekk som absorberer såkalt fotisk energi av LED 

Black Light og gir fra seg lys, noe som får de belagte delene til å lyse levende i mørket. Mange farger er mulige ved bruk av 

forskjellige fargede fluoriserende belegg, noe som kan gi mange forskjellige design. 

 

De nye EDIFICE ERA-300 klokkene kommer med kompass og temperaturmåler og gjør det lett for 

brukere å sjekke retningen og temperaturforholdene på et øyeblikk. Klokkene har også alle 

stoppeklokke-funksjoner. I tillegg har de nye klokkene UV-LED, slik at informasjon om klokkens 

funksjoner også lett kan sees om natten. 

 

Når knappen ved klokken 9 posisjonen trykkes, vil sekundviseren peke mot nord. De nye klokkene 

kommer også med kompassminne som lagrer retninger fra startpunktet til en destinasjon, slik at 

bærer aldri går seg vill. Som med andre EDIFICE klokker, har ERA-300-modellene også alle 

stoppeklokke-funksjonene, inkludert 1/20-sekunds stoppeklokke, mellomtidsmodus og minne for 

100 rundetider. 

 

Skiven på ERA-300 klokkene har et flerdimensjonalt uttrykk og integrerer digitalt og analogt 

design for å vise tydelig informasjonen fra de forskjellige funksjonene. Klokkene har en design 

som understreker følelsen av fart, inkludert to sett med tallskiver som minner om et dashbord. 

 

Modell Farge 

ERA-300DB-1A Svart x oransje 

ERA-300DB-1A2 Svart x blå 
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Tekniske data 
 

ERA-300 

Vannbestandig 10 Bar (100 meter) 

Lys UV-LED (Black Light LED) med etterglød 

Digitalt kompass 

Viser som indikerer nord (20 sekunders kontinuerlige 
målinger), måler og viser retning som et av 16 punkter, 
måleområde: 0° til 359°; måleenhet: 1°; 
toveis kalibrering, rettelse av magnetisk avvik, 
kompassminne 

Termometer Visningsområde: -10 til 60 °C, visningsenhet: 0,1 °C 

Stoppeklokke 
1/20-sekunds stoppeklokke, målekapasitet: 59.59.95, 
målemodus: forløpet tid, rundetid, mellomtid, 
minnekapasitet for mellomtid: opptil 100 datasett 

Verdenstid 
29 tidssoner (29 byer + koordinert universaltid), 
bykodevisning, sommertid på/av 

Alarm 5 daglige alarmer (med 1 slumrealarm), timesignal 

Andre funksjoner 
Full auto-kalender, 12/24-timerformat, lyd på/av ved bruk 
av knapper.  

Nøyaktighet ved normal temperatur ±15 sekunder i måneden 

Levetid for batterier 2 år med SR927W×2 

Størrelsen på klokken uten rem 49,8 x 46,9 x 13,4mm 

Totalvekt: Ca. 167 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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