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Casio lanserer ny PRO TREK med  

dypgrønn safir 

 
Inspirert av det grønne lyset til den opp- og nedadgående sol 

Viserne beveger seg uavhengig for å indikere kompassretning,  

atmosfærisk trykk/høyde og temperatur 

 
PRX-7001GF 

 

Basel, 26. mars 2014 - Casio Computer Co. Ltd kunngjorde i dag nye modeller i deres 

prestisjeserie PRO TREK friluftsklokker. De nye PRX-7000GF/7001GF-modellene lanseres i en 

ettertraktet og begrenset utgave på bare 500 klokker. De kommer med et «grønt lys»-motiv, som 

er basert på det mystiske naturfenomenet som noen ganger oppstår noen få øyeblikk i det solen 

dukker opp eller forsvinner i horisonten.  

 

PRX-7000GF/7001GF er designet med utgangspunkt i de første analoge klokkene i PRO 

TREK-serien – PRX-7000/7001 – og er eksklusive modeller som fremkaller de grønne blinkene til 

en oppadgående eller nedadgående sol. Dette er et sjeldent naturfenomen, og passer derfor 

glimrende til denne limited edition-modellen i PRO TREKS prestisjeserie. De nye klokkene 

kommer med en grønn «safir», som er spesiallaget til to av knappene, mens innfatningen og 

remmen er avrundet med en svart ionisk kledning, som gir et mørkt look, samt en ionisk kledning 

av rosegull som gir assosiasjoner til en solnedgang. Disse flotte nyansene uttrykker det grønne 

lyset som kan oppstå i det øyeblikket solen dukker opp eller forsvinner i horisonten. 

 

Som basismodellen PRX-7000/7001, kommer de nye limitied edition-modellene med safirglass 

med en ikke-reflekterende overflate og en flott finish med Sallaz-polert innfatning. De kommer 

også med avanserte sensorfunksjoner til kompass, høyde/atmosfæretrykk og temperatur, som 

indikeres av viserne. Klokkene gir med andre ord bæreren sanntidsinformasjon om utemiljøet. De 

kommer også med Casios enestående Smart Access-system for enkel bruk, som aktiveres ved å 

dra, dreie eller trykke på kronen. Disse nye klokkene er veldig lette å lese og bruke og har alle de 

funksjonene som er nødvendig for situasjoner utendørs. 
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Tekniske data 
 

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

Digitalt kompass Viserindikasjon av nord, toveis kalibrering og nordlig kalibrering 

Barometer 
Måleområde: 260 til 1100 hPa (7.7 til 32,5 inHg); måleenhet: 1 hPa 
(0,1 inHg); atmosfærisk trykkendringsindikator (±10hPa) 

Høydemåler 
Måleområde: -700 til 10 000 m (-2 280 til 32 800 fot); måleenhet: 
10 m (40 ft.) 

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

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

Stoppeklokke 1-sekunds stoppeklokke, målekapasitet: 11.59.59 

Alarm Døgnalarm 

Andre funksjoner 
Automatisk viserkorreksjon, batterivarsel, dato- og ukedagvisning, 
full kalender, full auto-LED-lys med etterglød: 1,5/3 sekunder 

Strømkilde Tough Solar strømsystem (sollading) 

Kontinuerlig drift 
Nøyaktighet ved normal  

Ca. 30 måneder med strømsparing* aktivert etter full opplading 

* Strømsparing etter en bestemt periode i mørke omgivelser   

Størrelsen på klokken uten 
rem 

57,0 × 50,1 × 13,95 mm 

Totalvekt: Ca. 120 g 

 
Ikke tilgjengelig i Europa ennå. 
. 
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Mithra Pakdaman Kiasat 
Heliosgatan 26 
12 030 Stockholm 
Sweden 
Tel.: +46 (0) 704 166310 
Fax: +46 (0)8 442 7030 
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