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Casio lanserar nytt stöttåligt MT-G-armbandsur i vintagestil 
 

Utseendet har skapats med lager av jonplätering i guld och svart 
 

 
MTG-S1000BS 

 
Basel, Schweiz, 26 mars 2014 — Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag lanseringen av 
den begränsade upplagan av en ny stöttålig MT-G-klocka som kombinerar styrka och skönhet. De 
endast 500 tillverkade MTG-S1000BS-klockan har en vintagekänsla med mässingsinslag som 
skapats med lager av jonplätering i guld och svart. 
 
MT-G-serien av G-SHOCK-armbandsuren har mycket hög stöttålighet samtidigt som den känns 
och ser ut att vara i metall. MTG-S1000 som lanserades förra året var en del av denna serie. Den 
hade en ny sk. Core Guard Structure för stöttålighet, avancerad Triple G Resist*-konstruktion med 
ett utseende och en känsla av metall. Den har blivit mycket populär tack vare sin robusta 
konstruktion och sina rena och enkla linjer. 
* Förstärkt konstruktion för att klara stötar, centrifugalkraft och vibrationer. 

 
Den nya MTG-S1000BS bygger på den robusta och tidlösa MTG-S1000-designen och har en 
särskild jonplätering för vintagekänsla. Detta ger en G-SHOCK-klocka som kan klara tuffa miljöer 
och användas under många år. För att få fram mässingsfärgen, som är känd för att bli allt 
snyggare med tiden, har det nya armbandsuret jonplätering i svart ovanpå jonplätering i guld där 
en del av det översta lagret sedan polerats bort. Resultatet blir snyggt slitet, vilket skapar en 
modell med en speciell vintagekänsla. 
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Specifikationer 

 

Konstruktion 
Triple G Resist (stöttålig, motstår centrifugalkraft och 
vibrationer) 

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) 
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Radiovågsmottagning 

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

Världstid 
29 städer (29 tidszoner, sommartid på/av; automatisk 
sommartid/standardtid samt UTC 

Stoppur 
1/20-sekunds stoppur; tidtagningskapacitet: 120 minuter; 
auto-start 

Nedräkningstimer 
Mätenhet: 1 sekund; nedräkningstid: 120 minuter; starttid för 
nedräkning: 1 till 120 minuter 

Andra funktioner 
Automatisk visarkorrigering; dagligt alarm; Evighetskalender; 
batterinivåvarning 

Energikälla Kraftfullt solcellssystem (solcellsladdningssystem) 

Kontinuerlig drift 
Ca 27 månader med energisparfunktionen* PÅ efter full 
laddning 
* Energisparläge efter en viss tid på en mörk plats 

Boettens storlek 58,6 × 53,5 × 15,5 mm 

Totalvikt Ca 188 g 
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