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Casio lanserer ny G-SHOCK – verdens første klokke som mottar 

både GPS og radiosignaler 

 

Presenterer også en EDIFICE klokke som kobler seg opp til smarttelefoner via Bluetooth® v4.0 

og høyytelses analoge klokkemodeller med CASIOs enestående digitale teknologi 

 

 

 
 

 

Basel, 26. mars 2014 – Casio Computer Co., Ltd. har lansert to konseptmodeller for nye 

høyytelses analoge klokker. Den ene er en G-SHOCK, som er verdens første klokke med et 

hybridsystem for mottak av GPS-data og radiobølgesignaler. Den andre er en EDIFICE klokke i 

metall som kan koble seg til en smarttelfon via Bluetooth® V4.0-teknologi.  Begge vises på 

Baselworld 2014, som begynner i dag i Sveits. 

 

Konseptmodellene er et konkret uttrykk for CASIOs tema på Baselworld 2014, "Synkronisert 

tidsviser". De leverer et høyt ytelsesnivå og er banebrytende analoge klokker som kan 

synkroniseres med GPS og smarttelefoner. 

 

 

G-SHOCK GPW-1000 er verdens første klokke som kan motta 

både GPS og radiosignaler 

CASIOs G-SHOCK GPW-1000 er utstyrt med en GPS LSI som 

benytter lite energi og har et høyt ytelsesnivå. Den er produsert av 

Sony Corporation og tilpasset i samarbeid med CASIO. Klokken er 

verdensledende innenfor energieffektivitet. Denne nye G-SHOCK 

modellen kombinerer Multi-Band-6 teknologi for mottak av 

radiosignaler (fra 6 stasjoner globalt) og GPS-teknologi, slik at den 

hele tiden viser korrekt tid. Klokken mottar automatisk standardtid via 

radiosignaler når disse er innenfor rekkevidde. Når de ikke er 

tilgjengelig, vil klokken automatisk motta GPS-signaler og justere 

tiden, slik at du alltid får korrekt tidsvisning. 
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EDIFICE EQB-500 kobler seg til smarttelefon via Bluetooth® 

V4.0 

EDIFICE EQB-500 kommer med trådløs LSI ML7105 som er 

kompatibel med Bluetooth® Low Energy og utviklet i samarbeid med 

LAPIS Semiconductor Co., Ltd. Det er dessuten den første analoge 

CASIO klokken som bruker Bluetooth® v4.0 med energieffektiv 

trådløs teknologi. Klokken får korrekt tid fra smarttelefon, og der er 

også mulig å stille verdenstid og alarm via smarttelefonen. Denne 

nye EDIFICE-modellen kan potensielt sett revolusjonere hvordan 

analoge klokker brukes. 

 

 

 

 

 

Begge konseptmodellene har CASIOs enestående Multi-Mission Drive, som gjør at viserne kan ha 

mer enn én funksjon. I tillegg har solcellene i klokken fått en ny form og motorens størrelse er 

redusert med 26 % i forhold til tidligere modeller. Dette er forbedringer som har gjort det mulig for 

CASIO å levere et høyt ytelsesnivå i vakre og klassiske analoge klokker, samtidig som 

lesbarheten og brukervennligheten er bevart. 
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