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Casio lanserar ny G-SHOCK – världens första klocka som tar 
emot GPS- och radiosignaler 

 

Casio ställer även ut EDIFICE-klocka som kommunicerar med en smartphone via  

Bluetooth® V4.0 samt presenterar avancerade analoga konceptmodeller  

med Casios unika digitala teknik 
 
 

 
 
 
Basel, Schweiz, 26 mars, 2014  — Casio Computer Co., Ltd., har presenterat två 
konceptmodeller för nya avancerade analoga armbandsur. Den första modellen, en stöttålig 
G-SHOCK-klocka, är världens första armbandsur med ett hybridsystem för att ta emot 
GPS-information (Global Positioning System) och radiosignaler. Den andra modellen är ett 
EDIFICE metallarmbandsur som kan kommunicera med en smartphone via Bluetooth® 
v4.0-teknik. Båda visas på Baselworld 2014 som startar i Schweiz idag. 
 
Dessa konceptmodeller förkroppsligar Casios tema för Baselworld 2014 – ”Synkroniserad klocka”. 
De har mycket hög prestanda och bryter ny mark för analoga armbandsur genom att låta dem 
synkroniseras med dagens GPS- och smartphone-enheter. 
 
 
G-SHOCK GPW-1000 är världens första armbandsur som tar 
emot både GPS- och radiosignaler 
Casios G-SHOCK GPW-1000 är utrustat med avancerad GPS LSI 
med låg energiförbrukning som tillverkats av Sony Corporation och 
som båda företagen samarbetat kring för att anpassa till armbandsur. 
Detta gör att klockan får en världsledande låg energiförbrukning. 
Genom att kombinera multiband 6-teknik för mottagning av 
radiosignaler som sänds ut från sex stationer i världen med 
GPS-mottagningsfunktionen i ett hybridsystem kan detta nya 
G-SHOCK-klocka hålla korrekt tid på enklare sätt än någonsin 
tidigare. Den tar automatiskt emot standardradiovågor för 
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tidskalibrering där sådana finns. När de inte är tillgängliga tar klockan automatiskt emot 
GPS-signaler och justerar tiden, vilket gör att bäraren kan se korrekt tid för aktuell plats. 
 
 
 
EDIFICE EQB-500 kommunicerar med en smartphone via 
Bluetooth® V4.0 
EDIFICE EQB-500 är utrustat med trådlös ML7105 LSI som är 
kompatibel med Bluetooth® Low Energy med ultralåg 
energiförbrukning och som utvecklats tillsammans med LAPIS 
Semiconductor Co., Ltd. Det är även det första analoga klockan från 
Casio som använder Bluetooth® v4.0 med trådlös lågenergiteknik. 
Armbandsuret visar tidsinformation från en smartphone, och man 
kan samtidigt ställa in världstid och alarmfunktioner från samma 
smartphone. Denna nya EDIFICE-modell har potential att 
revolutionera hur analoga klockor används. 
 
 
 
 
 
Båda konceptmodellerna har Casios unika Multi Mission Drive som gör att en enda visare kan 
utföra flera funktioner. De har även en solcell med ny form och motorer som är 26 % mindre än 
tidigare. Dessa förbättringar har gjort att Casio kunnat skapa avancerade enheter i form av vackra 
analoga klockor, samtidigt som man bibehållit utmärkt läsbarhet och användarvänlighet.s 
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