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Ny avansert PRO TREK med muligheter for å flytte viserne 

 
Den optimalt brukervennlige fritidsklokken med avanserte sensorfunksjoner  

Lett å avlese og bruke, samt meget slitesterk 

 

 
PRW-6000Y-1A 

 

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

TREK-serien. Den nye PRW-6000-serien har en funksjon for å flytte viserne for tydeligere visning 

av det digitale displayet samt avanserte sensorfunksjoner. Oppmerksomheten om detaljene er 

enestående, spesielt i forhold til holdbarhet, brukervennlighet og lesbarhet.  

 

I utviklingen av PRW-6000 ønsket CASIO å lage noen meget komfortable PRO TREK klokker. I 

tillegg til friluftsfunksjonene, som gjør at klokken så og si "sanser" naturen, er den også optimalt 

lesbar, brukervennlig og holdbar. 

 

PRW-6000 har et stort display som viser digitale data med en punktmatrise og kommer med en 

funksjon som midlertidig flytter viserne fra displayet, noe som gir lettere adgang til sensorinfoen. 

Klokkene kommer også med CASIOs enestående Smart Access-system, med en elektronisk 

krone som kan hurtiglåses for enda enklere bruk. Ved å dra, dreie og trykke på kronen, kan du 

f.eks. justere innstilling av høyde eller verdenstid for forskjellige byer. Klokkene er også 

komfortable å ha på seg, med en profil på kun 12,8 mm. Det er den slankeste profilen noensinne 

på en PRO TREK analog+digital, som både føles som en analog klokke og presenterer 

informasjonen digitalt. Kombinasjonen av analog design og digital informasjon er noe vi tror 

brukerne vil sette stor pris på.  

 

PRW-6000-serien kommer med den nyeste trippelsensor (versjon 3) teknologien, med kompass, 

barometer, høydemåler og termometer. Klokkene har også en endringsalarm for atmosfærisk 

trykk, som varsler om plutselige svingninger, Tough Solar™-energisystem som lader opp klokken 

selv ved svak belysning og Multi-Band 6-teknologi for mottak av tidskalibreringssignaler som 

sendes fra seks stasjoner i verden. De kommer dessuten med to forskjellige LED-lys, hvor det ene 

lyser opp skiven og det andre displayet. Den spesielle PRW-6000Y-modellen har en rem som er 

forsterket av karbonfiberinnlegg for ekstra styrke og holdbarhet. PRW-6000-serien har med andre 

ord alt som kreves av en avansert turklokke. 
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Modell Rem Farge 

PRW-6000Y-1 Rem med 

karbonfiberinnlegg 

Svart x oransje 

PRW-6000Y-1A Svart x oransje 

PRW-6000-1 Gummirem Svart x sølv 

 

 

PRW-6000-seriens hovedfunksjoner 

 

Kommer med den nyeste trippelsensor versjon 3-teknologi 

PRW-6000-serien har en trykksensor med forbedret målepresisjon og den nyeste kompakte 

magnetiske sensoren, som er 95 % mindre enn den som er i de normale kombinasjonsmodellene 

(PRW-5000). CASIOs patentbeskyttende sensorkontroll IC vil sammen med disse sensorene 

oppnå høyere presisjon og raskere målinger. For eksempel har kontinuerlige målinger av 

kompassretninger økt fra 20 sekunder til 60 sekunder, noe som gjør funksjonen mye mer 

funksjonell i forhold til kartlesing og når man skal finne en rute. Tiden det tar å gjennomføre en 

høydemåling er redusert betydelig, fra fem sekunder til et sekund, med forbedring av 

nøyaktigheten fra trinn på fem meter til kun én meter, noe som sikrer mer presise avlesninger av 

aktuell høyde. 

 

Høy funksjonalitet med følelsen av en analog klokke 

PRW-6000-serien benytter Multi-Mission Drive for at viserne skal ha flere funksjoner ved å flytte 

sekund-, minutt- og timeviserne uavhengig av hverandre. Klokken har også CASIOs Smart 

Access-system med en elektronisk krone, hvor man får tilgang til de forskjellige funksjonene med 

den kjente bruken av å dra, dreie og trykke på kronen. Det er en avansert, men brukervennlig 

egenskap som gir rask tilgang til funksjoner når man er i fjellet uten å måtte gjennomføre 

kompliserte trinn. 

 

Viserflyttefunksjonen som midlertidig flytter viserne bort fra displayet. 

PRW-6000-serien har en funksjon som flytter viserne midlertidig bort fra displayet når de ellers 

ville være plassert over det. Dermed blir det lettere å lese dataene for høyde/atmosfæretrykk og 

temperatur under målingene. 

 

Slank profil gir glimrende komfort 

CASIO har lyttet til profesjonelle skikjørere og fjellfører og laget en slankere profil som ikke 

forstyrrer bruken av håndleddet under klatring med tau og hakke. Den slankeste i serien har en 

profil på bare 12,8 mm og er den tynneste av alle PRO TREK analog+digital. Kan bæres på 

håndleddet uten tap av komfort, selv ved fjellklatring. 

 

Radiokontrollert soldrevne funksjoner kan brukes med ro i sinnet selv i fjellet 

Denne klokken justerer automatisk tiden ved å motta kalibreringsignaler fra en av seks sendere i 

verden (Japan (2 sensorer), Kina, USA, Tyskland og Storbritannia). Dermed vises tiden alltid 

korrekt. PRW-6000-serien har også energisystemet Tough Solar™ som lader opp klokken selv i 

svak belysning, slik at det kan brukes med ro i sinnet også i fjellet. 

 

Atmosfærisk trykkendringsindikator varsler om plutselige svingninger i trykket 

PRW-6000-serien varsler om plutselige økninger eller fall i trykket ved hjelp av en alarm, noe som 

er praktisk når man skal forutsi plutselige endringer i været. 

 

LED-lys forbedrer lesbarheten i mørket 

PRW-6000-serien har et LED-lys til skiven og viserne samt et LED-bakgrunnslys til displayet. 

Dermed er det lett å se tidvisningen og sensorresultater om natten eller tidlig om morgenen. 
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Remmen er forsterket med karbonfiberinnlegg som gir styrke og holdbarhet 

PRW-6000Y-modellene kommer med gummiremmer forsterket med innlegg av karbonfiber, noe 

som gjør dem ekstra sterke. Remmen har glimrende strekkstyrke og holdbarhet. 

 

 
 

Ytelse 
10 Bar (100 m) vannbestandig, bestandig mot lave temperaturer 

(-10 °C) 

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 (7.7 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) 

Høydemåler 

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

1 m, manuelle minnemålinger (opptil 30 datasett, som inkluderer 

høyde, dato og tidspunkt), auto loggdata (høy/lav høyde, 

akkumulert stigning og nedstigning på bestemt rute), indikator 

for høydeendring (±100m / ±1000 m), annet: relative 

høydemåling (-3,000m til 3,000 m), innstilling av måleintervaller* 

(hver 5. sekund/hvert 2. minutt) * 1 sekund for de første 3 

minuttene. 

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

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-bakgrunnslys med 
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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 

57,9 × 52,1 × 12,8 mm 

Totalvekt: Ca.73g. 
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