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Casio lanserer ny støtsikker MT-G klokke i vintage stil. 

  
Utseende er oppnådd ved å plassere lagvis gull og svart ionplattering 

 

 
MTG-S1000BS 

 

Basel, 26. mars 2014 – Casio Computer Co., Ltd. kunngjorde i dag en utgave i begrenset opplag 

av en ny MT-G støtsikker klokke som kombinerer styrke og et flott utseende.  Det vil kun 

fremstilles 500 eksemplarer av modellen og MTG-S1000BS har en flott vintage stil, med 

messingdetaljer laget ved å plassere lagvis gull og svart ionplattering. 

 

MT-G-serien med G-SHOCK tilbyr uslåelig støtsikkerhet og et metallisk utseende. MTG-S1000 ble 

lansert i fjor som en del av denne serien. Den kommer med det nye Core Guard Structure for 

sjokksikker ytelse, avansert Triple G Resist* og et ytre som føles og ser ut som metall. Den er blitt 

populær for sine robuste egenskaper og de rene, enkle linjene. 
* Forsterket konstruksjon som motstår støt, sentrifugalkraft og vibrasjoner. 

 

Selv om den nye MTG-S1000BS bygger på MTG-S1000s robuste og tidløse design, kommer den 

med en spesiell ionplattering som gir den en flott vintage stil. Den uttrykker G-SHOCK sin 

holdbarhet og evne til å tåle tøffe omgivelser. Messingfargen, som blir penere etter hvert som tiden 

går, er utviklet ved å legge lag med gull og svart plattering, hvor noe av overflatelaget deretter er 

polert bort. Resultatet er en vintage stil som gjør denne modellen til noe helt spesielt. 
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Tekniske data 

 

Konstruksjon Triple G Resist (motstår støt, sentrifugalkraft og vibrasjoner) 

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 

Verdenstid 
29 byer (29 tidssoner, sommertid på/av og koordinert 

universaltid) 

Stoppeklokke 
1/20-sekunds stoppeklokke, målekapasitet: 120-minutter, 

autostart 

Nedtelling 
Måleenhet: 1 sekund, nedtellingsområdet: 120 minutter, 

innstillingsområdet for nedtellingens starttid: 1 til 120 minutter 

Andre funksjoner 
Automatisk viserkorreksjon, døgnalarm, full autokalender, 

batterivarsel 

Strømkilde Tough Solar strømsystem (sollading) 

Kontinuerlig drift 

Ca. 27 måneder med strømsparing aktivert etter full 

opplading* aktivert etter full opplading 

* Strømsparing etter en bestemt periode i mørke omgivelser 

Størrelsen på klokken uten 

rem 
58,6 × 53,5 × 15,5 mm 

Totalvekt: Ca. 188 g 
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