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Casio lanserar nya multifunktionella EDIFICE-kronografer med 
kompassfunktion och temperaturindikator 

 

Med upp till 100 varvtidsminnen 

Neonbelysning gör urtavlan lätt att se även på natten 

 
 

ERA-300DB-1A2 
 
BASEL, Schweiz, 26 mars 2014 — Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag de senaste 
nyheterna i sin EDIFICE-serie med metallarmbandsur baserade på konceptet ”Speed & 
Intelligence”. De nya ERA-300-klockorna är multifunktionella kronografer med kompassfunktion 
och temperaturindikator. Med Casios neonbelysningsteknik*1 är de nu även mycket enklare att 
läsa av i mörker. 
1. Armbandsurets index, infällda urtavlor och visare har ett särskilt självlysande skikt som absorberar fotonenergin i ultraviolett 

ljus och avger ljus som gör att respektive del lyser klart. Många olika färger är möjliga genom att man använder 
fluorescerande skikt i olika färger, och på så sätt får man en mängd olika designalternativ och optiska varianter. 

 
De nya EDIFICE ERA-300-armbandsuren är utrustade med kompass- och temperaturfunktioner, 
som gör att bärarna snabbt kan kontrollera riktning och temperaturförhållanden. Utöver detta är de 
utrustade med en rad stoppursfunktioner. De nya armbandsuren har dessutom neonbelysning 
som tydligt visar information från klockans många funktioner nattetid. 
 
När man trycker på direktknappen vid kl 9 pekar sekundvisaren omedelbart åt norr. De nya 
armbandsuren är även utrustade med ett riktningsminne som visar riktningen från en startpunkt till 
en måldestination, vilket gör att bärarna snabbt kan kontrollera om de håller kursen. Liksom andra 
EDIFICE-armbandsur har ERA-300-modellerna också en rad stoppursfunktioner, t.ex. ett 
1/20-sekunds stoppur, mellantidsläge och 100 varvtidsminnen. 
 
Urtavlan på ERA-300-armbandsuren har ett flerdimensionellt utseende med digital och analog 
design för att tydligt visa information från olika funktioner. Klockorna har dessutom designinslag 
som ger en känsla av fart, t.ex. de två infällda urtavlorna som för tankarna till en instrumentpanel. 

Modell Färg 

ERA-300DB-1A Svart x Orange 

ERA-300DB-1A2 Svart x Blå 
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Specifikationer 

 

ERA-300 

Vattentät 10 Bar (100 meter) 
Belysning Ultraviolett LED med kvardröjande sken 

Digital kompass 

Visarindikering åt norr (20 sekunders kontinuerlig mätning); 
mäter och visar riktning mot en av 16 punkter; mätområde: 
0° till 359°; mätenhet: 1°; 
dubbelriktad kalibrering; magnetisk 
missvisningskorrigering; riktningsminne 

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

Stoppur 
1/20-sekunds stoppur; tidtagningskapacitet: 59'59.95''； 

mätlägen: förfluten tid, mellantid, varvtid； minneskapacitet 
för varvtid: upp till 100 tider 

Världstid 
29 tidszoner (29 städer + UTC), stadskodsvisning, 
sommartid på/av 

Alarm 5 dagliga alarm (med 1 snooze-alarm); signal varje timme 

Andra funktioner Helautomatisk kalender; 12/24-timmarsformat; knappton 
på/av;  

Noggrannhet vid normal temperatur ±15 sekunder per månad 

Batteriets livslängd 2 år med SR927W×2 

Boettens storlek 49,8×46,9×13,4 mm 

Totalvikt 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 
 


