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Ny avancerad PRO TREK med funktion för att flytta visare 
 

Det ultimata lättanvända armbandsuret för utomhusbruk med avancerade sensorfunktioner  
Den är enastående när det gäller läsbarhet, funktionalitet samt användarvänlighet 

 

 
PRW-6000Y-1A 

 
Basel, Schweiz, 26 mars 2014  — Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag en nyhet i sin 
serie med PRO TREK-armbandsur. Den nya PRW-6000-serien har en funktion som flyttar visare 
så att man tydligt ska kunna se den digitala displayen samt avancerade sensorfunktioner. 
Samtidigt har en enastående fokus lagts på varje liten detalj med betoning på användbarhet, 
användarvänlighet och läsbarhet.  

 
När man skapade PRW-6000-serien strävade Casio efter att göra dessa PRO TREK-klockor 
mycket bekväma att använda. Utöver deras förbättrade funktionalitet som t.ex. utomhusutrustning 
som ”känner av” naturen, har även deras läsbarhet och användarvänlighet optimerats totalt. 
 
Förutom en större LCD-display som visar digitala data med hjälp av en punktmatris har de nya 
armbandsuren en funktion för att tillfälligt flytta visarna från displayen så att bäraren tydligt kan se 
sensordata på LCD-displayen även när visarna normalt sett skulle ha varit i vägen. De är även 
utrustade med Casios unika Smart Access-system med en elektronisk krona med snabblås för 
ännu enklare användning. Genom att dra i och trycka och vrida på kronan kan bäraren t.ex. 
justera altituden eller ställa in världstid för olika städer. Dessa klockor är dessutom mycket 
bekväma att bära med mycket tunn tjocklek på bara 12,8 millimeter, en profil som är lägre än på 
något annat PRO TREK analogt+digitalt armbandsur som både har känslan av ett analogt 
armbandsur och digital presentation av information. Bäraren kan njuta av kombinationen av den 
analoga känslan med den digitala informationens användbarhet.  
 
PRW-6000-serien är utrustad med den senaste trippelsensortekniken (version 3) och fastställer 
kompassriktning, barometriskt tryck/altitud och temperatur med hög precision. Dessa klockor har 
även ett trendalarm för atmosfäriskt tryck som informerar bäraren om plötsliga svängningar i det 
atmosfäriska trycket, Tough Solar™ energisystem som laddar armbandsuret även vid svagt ljus 
samt multiband 6-teknik för mottagning av tidskalibreringssignaler som sänds ut från sex stationer 
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i världen. De är även utrustade med två separata lysdioder som lyser upp urtavlan och 
LCD-displayen var för sig, och specialmodellerna PRW-6000Y har en rem som är förstärkt med ett 
kolfiberinlägg för styrka och tålighet. Sammantaget erbjuder PRW-6000-serien allt som krävs för 
ett mycket precist armbandsur för utomhusbruk. 
 

Modell Rem Färg 

PRW-6000Y-1 
Rem med kolfiberinlägg 

Svart x Orange 

PRW-6000Y-1A Svart x Grön 

PRW-6000-1 Hartsrem Svart x Silver 
 
 

Huvudfunktionerna på PRW-6000-serien 
 
Den senaste trippelsensortekniken (version 3)  

PRW-6000-serien använder en trycksensor med förbättrad mätnoggrannhet och den senaste 
kompakta magnetsensorn som är 95 % mindre än sensorn i den vanliga kombinationsmodellen 
(PRW-5000). Casios eget sensorstyrchip, kombinerat med dessa sensorer, uppnår större 
noggrannhet och snabbare mätning. T.ex. så har kontinuerlig mätning av kompassriktning ökat 
från 20 sekunder till 60 sekunder, vilket kraftigt ökar användbarheten för kartläsning och 
ruttsökning. Höjdmätningstiden har reducerats markant från fem sekunder till en sekund, men en 
noggrannhet som förbättrats från femmeters- till enmeterssteg, vilket ger mycket precisa 
avläsningar av aktuell höjd. 
 
Omfattande funktionalitet kombinerad med känslan av  ett analogt armbandsur 
PRW-6000-serien använder Multi Mission Drive för att tim-, minut- och sekundvisarna ska kunna 
ha flera funktioner och flyttas oberoende av varandra. Armbandsuren är även utrustade med 
Casios Smart Access-system med en elektronisk krona som på välbekant sätt ger åtkomst till 
funktioner genom att man drar i samt vrider och trycker på den. Även om det är en avancerad 
funktion är den mycket lätt att använda och ger snabb åtkomst till funktioner uppe i bergen utan att 
det krävs en massa komplicerade åtgärder. 
 
Funktion som tillfälligt flyttar bort visarna från LCD-displayen 
PRW-6000-serien är utrustad med en funktion som flyttar bort visarna från LCD-displayen när de 
annars skulle ha varit i vägen. Detta säkerställer tydlig avläsning av altitud/atmosfärsikt tryck och 
temperatur oavsett när mätningen görs. 
 
Tunn profil ger utmärkt användbarhet 
Casio har lyssnat på åsikter från professionella alpinister och bergsguider och har försökt skapa 
en tunnare profil som inte ska störa handledens rörelser när man klättrar med rep och en ishacka. 
Med den tunna profilen på endast 12,8 millimeter, vilket är en lägre profil än på något annat 
analogt+digitalt PRO TREK-armbandsur, kan det bäras på handleden utan att bli obekvämt, även 
under långa klättringar. 
 
Radiostyrda solcellsdrivna funktioner kan tryggt an vändas även uppe i bergen 
Armbandsuret tar emot tidskalibreringssignaler från sex stationer i världen (två i Japan och en 
vardera i Kina, USA, Tyskland och Storbritannien) och justerar automatiskt tiden så att den alltid 
visas korrekt. PRW-6000-serien är även utrustad med Tough Solar™ energisystem som laddar 
armbandsuret även vid svagt ljus så att den tryggt kan användas även uppe i bergen. 
 
Indikator för förändring av atmosfäriskt tryck info rmerar bäraren om plötsliga svängningar 
i det atmosfäriska trycket 
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PRW-6000-serien indikerar en plötslig trycktopp eller ett tryckfall med hjälp av ett alarm, vilket är 
till stor hjälp vid plötsliga väderförändringar. 
 
LED-belysning förbättrar läsbarheten i mörker 
PRW-6000-serien är utrustad med en lysdiod för belysning av urtavlan och en lysdiod för 
bakgrundsbelysning av LCD-displayen. Användarna kan kontrollera tid och sensorresultat på 
natten eller innan solen går upp. 
 
Remmen förstärkt med ett kolfiberinlägg för styrka och tålighet 
PRW-6000Y-modellerna har en hartsrem som är förstärkt med ett kolfiberinlägg, vilket är ett 
mycket starkt material. Med utmärkt draghållfasthet och slitstyrka kommer denna rem att hålla 
länge. 
 

 

 
 

Specifikationer 
 
Prestanda Vattentät 10 Bar (100 meter); köldtålig (-10°C / 14°F) 

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 inHg till 32,45 inHg); 
mätenhet: 1 hPa (0,05 inHg); indikator för förändring av 
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); manuella minnesposter (upp till 30 poster, 
var och en med altitud, datum och tid); automatisk loggning av 
data (höga/låga altituder, total stigning och fall för en viss 
sträcka); altitudförändringsindikator (±100 m / ±1 000 m); övrigt: 
relativa altitudavläsningar (-3 000 m till 3 000 m); 
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mätintervallsinställn.* (var 5:e sekund/varannan minut) * Endast 1 

sekund för första 3 minuterna 

Termometer 
Mätområde: -10°C till 60°C (14°F till 140°F); mätenhet: 0,1°C 
(0,2°F) 

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; helautomatiskt dubbel LED-belysning med 
kvardröjande ljus: 1,5/3,0 sekunder; funktion för att flytta visare 
(manuell, automatisk: 
barometer/höjdmätar/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 57,9 × 52,1 × 12,8 mm 

Totalvikt Ca 73 g 

 
 
 
Casio Scandinavia AS 
Mithra Pakdaman Kiasat 
Heliosgatan 26 
12 030 Stockholm 
Sweden 
Tel.: +46 (0) 704 166310 
Fax: +46 (0)8 442 7030 
E-Mail: mithra.pakdaman@casio.se 
 


