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Casio lanserar ny G-SHOCK med marint koncept 
En klocka som förutspår väderförändringar 

 
Utrustad med trippelsensorteknik för att mäta 

riktning, atmosfäriskt tryck/altitud och temperatur. 
Visarna indikerar enkelt atmosfäriskt tryck och kompassriktning. 

 

 
GWN-1000B-1B 

 
Basel, Schweiz, 26 mars 2014 — Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag lanseringen av 
en ny stöttåligt G-SHOCK-klocka. GULFMASTER GWN-1000 är en marin konceptmodell som 
inspirerats av bilden av en stark man som kämpar mot hård sjö. 
 
Nya G-SHOCK har funktioner som är användbara till havs – en sensor för atmosfäriskt tryck som 
kan hjälpa till att förutspå väderförändringar, kompassriktning för att kontrollera riktningen till en 
destination och en tidvattenindikator som visar tidvattennivån. 
 
Förutom digital visning av aktuellt atmosfäriskt tryck visar sekundvisaren även förändringen av 
trycket jämfört med föregående uppmätta värde. Visaren pekar på en siffra på boettringen, medan 
visarens vinkel indikerar tryckförändringens omfattning. En plötslig trycktopp eller ett tryckfall 
indikeras med en pil i den infällda urtavlan tillsammans med en alarmsignal. På detta sätt kan 
bäraren få en korrekt numerisk indikation av den atmosfäriska tryckförändringen tillsammans med 
ett mer visuellt intryck från visarens vinkel. Åtgärder kan därför vidtas när vädret håller på att 
förändras. 
 
Armbandsuret visar även kompassriktning med hjälp av sekundvisaren som pekar norrut och med 
den vinkel som visas på LCD-skärmen. Bäraren kan använda dessa funktioner för att fastställa 
riktningen till en destination över öppet hav. Armbandsuret har dessutom en tidvattenindikator för 
förinställda platser så att bäraren kan förutse tidvattennivåer där man t.ex. tänker lägga ankar. Det 
har även många andra funktioner som är användbara till havs. Det är t.ex. vattentätt ner till 200 
meter och har två separata lysdioder som lyser upp urtavlan och LCD-displayen. 
 
Den nya GWN-1000 är även mycket enkel att använda. Det är utrustad med Smart Access som 
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gör att de avancerade funktionerna kan manövreras intuitivt. Genom att dra i och vrida och trycka 
på kronan kommer man enkelt åt världstiden och alla sensorfunktioner. En enda knapp tar fram 
sensormätningarna och olika ljud indikerar vilket sensorläge som används. Armbandsuret har 
dessutom en ny rem som är integrerad i boetten. Den är tillverkad av flexibel, mjuk resin med 
utmärkt komfort. 
 
Trots sina avancerade funktioner för aktiviteter till havs är GWN-1000 fortfarande synnerligen 
enkel att använda. Det är en G-SHOCK-klocka i sann marin konceptsanda. Framöver kommer 
Casio att intensivt marknadsföra G-SHOCK GULFMASTER-serien från G-SHOCK-armbandsuren, 
vars namn är avsett att fånga bilden av män som är tuffa nog att klara hård sjö. 
 
 

Modell Boettringsfärg och remfärg 

GWN-1000B-1A Svart x Svart 
GWN-1000B-1B Blå x Svart 
GWN-1000-2A Blå x Blå 

GWN-1000-9A Gul x Gul 
 
 

 
 

Specifikationer 
Konstruktion Stöttålig 

Vattentät 20 Bar (200 meter) 

Radiofrekvenser 
77,5 kHz (DCF77: Tyskland); 60 kHz (MSF: Storbritannien); 
60 kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 
60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 68,5 kHz (BPC: Kina) 

Radiomottagning 

Automatisk mottagning upp till sex gånger per dag (förutom 
mottagning i Kina: upp till fem gånger per dag); manuell 
mottagning 

Digital kompass 

Mäter och visar riktning mot en av 16 punkter med 
sekundvisaren; mätområde: 0° till 359°; mätenhet: 1°; 60 
sekunders kontinuerlig mätning; dubbelriktad kalibrering och 
magnetisk missvisningskalibrering  

Barometer 
Mätområde: 260 hPa till 1 100 hPa (7,65 till 32,45 inHg); 
mätenhet: 1 hPa (0,05 inHg); indikator för förändring av 
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atmosfäriskt tryck (±10 hPa); tendensindikator för atmosfäriskt 
tryck (senaste 20 timmarna); information om barometrisk 
trycktendens (pilen indikerar signifikanta tryckförändringar) 

Höjdmätare 

Mätområde: -700 m till 10 000 m (-2 300 till 32 800 fot); 
mätenhet: 1 m (5 fot); altitudförändringindikator (±100 m / ±1 000 
m); övriga: mätintervallsinställn.* (var 5:e sekund/varannan 
minut) * Endast 1 sekund för första 3 minuterna 

Termometer Mätområde: -10 till 60°C (14 till 140°F); mätenhet: 0,1°C (0,2°F) 
Tidvattenindikator Tidvattennivå för specifikt datum och tid 

Måndata Månfas för specifikt datum 

Världstid 

29 städer (29 tidszoner; sommartid på/av, växling 
hemstadstid/världsstadstid) och UTC, automatisk omställning/ 
standardtid och UTC 

Stoppur 
1/100-sekund; tidtagningskapacitet: 24 timmar; mätlägen: 
förfluten tid, mellantid, tider för 1:a och 2:a plats 

Nedräkningstimer Mätenhet: 1 sekund (max 60 minuter) 
Alarm 5 individuella dagliga alarm; signal varje timme 

Andra funktioner 

Evighetskalender; 12/24-timmarsformat; batterinivåindikator; 
knappton på/av; helautomatisk dubbel LED-belysning med 
kvardröjande ljus: 1,5/3,0 sekunder; funktion för att flytta visare 
(manuell, automatisk: 
barometer/höjdmätare/termometer-funktion) 

Energikälla Kraftfullt solcellssystem (högeffektivt solcellsladdningssystem) 

Kontinuerlig drift 
Ca 23 månader med energisparfunktionen* PÅ efter full 
laddning* Displayen stängs av efter en viss tid på en mörk plats  

Boettens storlek 
44,9×55,8×16,2 mm (GWN-1000B) 
44,9×55,8×16,0 mm (GWN-1000) 

Totalvikt Ca 101 g 
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