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Casio lanserer ny G-SHOCK med maritimt konsept 

som forutsier endringer i været 

 
Utstyrt med trippelsensor for måling av 

retning, atmosfærisk trykk/høyde og temperatur. 
Viserne indikerer atmosfærisk trykk og kompassmålinger. 

 

 
GWN-1000B-1B 

 

Basel, 26. mars 2014 – Casio Computer Co., Ltd., kunngjorde i dag lanseringen av en ny 

støtsikker G-SHOCK. Gulfmaster GWN-1000 er en maritim konseptmodell, som er inspirert av 

forholdet mellom mennesket og det barske livet på sjøen. 

 

Den nye G-SHOCK modellen er full av praktiske funksjoner som er nyttige på havet – en 

atmosfærisk trykksensor som kan forutsi endringer i været, kompass for å sjekke retningen og en 

tidevannsgraf som viser tidevannet. 

 

Sammen med digital visning av nåværende atmosfæriske trykkverdier, viser sekundviseren også 

endringer i trykket sammenlignet med tidligere målte verdier. Viseren peker på et tall som er 

gravert inn i innfatningen, mens vinkelen på viseren indikerer hvor stor endringen av trykket er. En 

plutselig økning eller fall i trykket vises med en pil i den innfelte urskiven samtidig som en alarm 

lyder. Dermed får du både en nøyaktig numerisk visning av endringene i trykket og et mer visuelt 

inntrykk fra vinkelen på viseren. Dermed kan du ta dine forholdsregler hvis været er i ferd med å 

endre seg. 

 

Klokken kan også vise kompassretningen med sekundviseren mot nord og gradene vist i 

displayet. Du kan bruke disse funksjonene til å avgjøre retningen mot et mål på åpent hav. I tillegg 

kommer klokken med en tidevannsgraf for forhåndsinnstilte steder, slik at du kan forutse 

forholdene på vannoverflaten der du f.eks. skal kaste anker. Klokken har mange egenskaper som 

er nyttige på havet. Den er 20 Bar vannbestandig og har to LED-lys, ett for skiven og ett til 

displayet. 

 

Den nye GWN-1000 er også veldig brukervennlig. Den kommer med Smart Access, som gjør at 

du kan bruke avanserte funksjoner intuitivt. Ved å dra, dreie og trykke på kronen, er det lett å 
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benytte verdenstid og sensorfunksjonene. Én knapp får opp sensormålingene og forskjellige lyder 

indikerer hvilke sensormodus du bruker. Klokken kommer også med en ny type rem som er 

integrert i huset. Remmen gir god komfort og er laget av fleksibel og myk polyuretan. 

 

Samtidig som GWN-1000 har mange nyttige funksjoner til aktiviteter på havet, er den også veldig 

brukervennlig. Det er en G-SHOCK verdig et maritimt konsept. Casio vil fremover aggressivt 

markedsføre G-SHOCK Gulfmaster-serien. Bare navnet vil være nok til å fange 

oppmerksomheten til menn som er så tøffe at de kan mestre livet på sjøen. 

 

 

Modell Bezel-farge og remfarge 

GWN-1000B-1A Svart x svart 

GWN-1000B-1B Blå x svart 

GWN-1000-2A Blå x blå 

GWN-1000-9A Gul og gul 

 

 
 

Tekniske data 

 

Konstruksjon Støtsikker 

Vannbestandig 20 Bar (200 meter) 

Radiofrekvenser 

77,5 kHz (DCF77: Tyskland); 60 kHz (MSF: Storbritannia); 60 

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

(JJY: Kyushu, Japan); 68,5 kHz (BPC: Kina) 

Radiobølgemottak 
Automatisk mottak opptil seks ganger om dagen (bortsett fra i 

Kina: opptil fem ganger om dagen), manuelt mottak 

Digitalt kompass 

Måler og viser retningen som en av 16 punkter med 

sekundviseren, måleområdet: 0° til 359°; måleenhet: 1°, 60 

sekunder kontinuerlig måling, toveis kalibrering og korreksjon av 

magnetisk avvik  

Barometer 

Måleområde: 260 til 1100 hPa (7,65 til 32,45 inHg); måleenhet: 1 

hPa (0,05 inHg), atmosfærisk trykkendringsindikator (±10 hPa); 

atmosfærisk trykkutviklingsgraf (de siste 20 timene vises 

grafisk), informasjon om utviklingen av barometrisk trykk (pil 

viser betydelige trykkendringer) 
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Høydemåler 

Måleområde: -700 til 10 000 m (-2 300 til 32 800 fot); måleenhet: 

1 m, høydeendringsindikator (±100 m / ±1000 m), annet: 

måleintervallinnstilling* (hvert 5 sekund/hvert 2. minutt) * 1 

sekund de tre første minuttene 

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

Tidevannsgraf Tidevann for bestemt dato og tidspunkt 

Månedata Månefase for bestemt dato 

Verdenstid 

29 byer (29 tidssoner, sommertid på/av og skifte mellom 

hjemby/verdenstid) og koordinert universaltid, 

autoskifte/standardtid og koordinert universaltid 

Stoppeklokke 
1/100 sekunder, målekapasitet: 24 timer, målemoduser: forløpt 

tid, rundetid, 1. og 2. plassering 

Nedtelling Måleenhet: 1 sekund (maks. 60 sekunder) 

Alarm 5 uavhengige daglige alarmer, timesignal 

Andre funksjoner 

Full autokalender, 12/24-timers format, batteriindikator, 

knappetone på/av, full auto dobbelt LED-lys med etterglød: 1,5/3 

sekunder, viserskjulefunksjon (manuell, auto: 

barometer/høydemåler/termometer) 

Strømkilde Tough Solar strømsystem (høykapasitets solladingssystem) 

Kontrinuerlig drift 
Ca. 23 måneder med strømsparingsfunksjon* PÅ etter fulladet* 

Displayet slår seg av etter en bestemt periode i mørket. 

Størrelsen på klokken 

uten rem 

44.9×55.8×16.2 mm (GWN-1000B) 

44.9×55.8×16.0 mm (GWN-1000) 

Totalvekt: Ca. 101 g. 
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