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Casio lanserer ny SHEEN metallklokke med glødende indekser 

som gjør natten mer fargerik. 

  
Indekser og visere gløder med UV-LED 

 
SHE-3031D-7A 

 

Basel, 26. mars 2014 – Casio Computer Co., Ltd. kunngjorde i dag de nyeste modellene i 

SHEEN-serien med metallklokker som er basert på Elegant, Smart and Shining-konseptet. 

SHE-3031-klokkene har en feiende flott skive med glødende indekser og visere. 

 

Den nye SHE-3031 kommer i fire utgaver med Illuminasjon Indeks egenskaper, hvor indeksene og 

viserne gløder fargerikt når de aktiveres av UV-LED. SHE-3031 metallklokkene med 

Shining-konseptet er ment for sofistikerte kvinner som ønsker en lett måte å gjøre tilværelsen litt 

lysere på.  

 

I tillegg til tre tallskiver som viser ukedag, dato og 24-timers tidsvisning, er skiven pyntet med 

indekser i forskjellige farger og størrelser samt time-, minutt- og sekundvisere. Skiven inneholder 

også krystaller som er plassert designmessig i forhold til hverandre. Indeksene er belagt med to 

farger med et spesielt fluoriserende blekk som reagerer på UV-LED og som gløder fargerikt når 

det aktiveres i mørket. 

 

Skiven har et lekent uttrykk og er omsluttet av en innfatning full av krystaller, noe som får den til å 

glitre. De fire modellene inkluderer to med lenke som passer komfortabelt på håndleddet og to 

med skinnrem. 

 

 

Modell Innfatning Rem Skivens farge 

SHE-3031D-7A Sølv 
Metall 

Hvit 

SHE-3031D-2A Sølv Blå 

SHE-3031GL-7A Pink Gold 
Skinn Hvit 

SHE-3031L-7A Sølv 
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Tekniske data 

 

Vannbestandig 5 Bar (50 meter) 

Belysning  UV-LED (LED Black Light) med etterglød 

Normal tidvisning Analog: 3 visere (time, minutt, sekunder), 3 skiver (dag, dato, 24 timer) 

Nøyaktighet ved 
normal temperatur 

±20 sekunder i måneden 

Levetid for batterier Ca. 3 år på SR621SW, CR1616 (lys) 

Størrelsen på klokken 
uten rem 

39,8 × 35,4 × 10,8 mm 

Totalvekt: Omtrent 90 g. 
 

 
Ikke tilgjengelig i Europa ennå. 
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