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Casio lanserar nya PRO TREK med  

djupgrön safir 
 

Inspirerad av det gröna ljuset från en uppgående och nedgående sol 
rör sig visarna oberoende av varandra för att återge kompassriktning,  

atmosfäriskt tryck/altitud samt temperatur. 

 
PRX-7001GF 

 
BASEL, Schweiz, 26 mars 2014 - Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag nyheterna i sin 
exklusiva serie med PRO TREK-armbandsur för utomhusbruk. De nya 
PRX-7000GF/7001GF-modellerna släpps i en eftertraktad begränsad upplaga med endast 500 
klockor.  
 
De nya PRX-7000GF/7001GF är baserade på PRX-7000/7001 – de första analoga klockorna i 
PRO TREK-serien. Dessa har ett ”grön blixt”-koncept som framhäver det gröna ljuset vid en 
soluppgång eller solnedgång. Detta naturliga fenomen är sällsynt, vilket passar dessa modeller i 
begränsad upplaga från PRO TREKs exklusiva serie. De nya armbandsuren har ett grönt 
safirinslag som är särskilt utformat för att pryda två av knapparna, medan boettringen och 
armbandet har jonplätering i svart för ett mörkt utseende plus jonplätering i roséguld som 
frammanar färgen hos en solnedgång. Dessa snygga inslag uttrycker tillsammans skönheten i det 
gröna ljus som kan förekomma när solen går upp eller ned. 
 
Precis som basmodellerna PRX-7000/7001 har de nya modellerna i begränsad upplaga safirglas 
med icke-reflekterande beläggning och en Sallaz-polerad boettring för ett exklusivt utseende. De 
har även avancerade sensorfunktioner för kompassriktning, altitud/atmosfäriskt tryck och 
temperatur, vilka visas med hjälp av visarnas position så att bäraren får omedelbar information i 
realtid om utomhusförhållandena. De har dessutom Casios unika Smart Access-system för enkel 
användning, vilket enkelt aktiveras genom att man drar i, vrider eller trycker på kronan. Dessa nya 
armbandsur är synnerligen enkla att använda och har alla de funktioner som behövs för alla 
utomhusaktiviteter. 
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Specifikationer 
 
Prestanda Vattentät 10 Bar (100 meter); köldtålig (-10°C / 14°F) 

Digital kompass 
Visarindikering åt norr; dubbelriktad kalibrering och nordlig 
kalibreringsfunktion 

Barometer 
Mätområde: 260 till 1 100 hPa (7,7 till 32,5 inHg); mätenhet: 1 hPa 
(0,1 inHg); indikator för förändring av atmosfäriskt tryck (±10 hPa) 

Höjdmätare 
Mätområde: -700 till 10 000 m (-2 280 till 32 800 fot); mätenhet: 
10 m (40 fot) 

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

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) och UTC 

Stoppur 1-sekunds stoppur; tidtagningskapacitet: 11:59’59” 
Alarm Dagligt alarm 

Andra funktioner 
Automatisk visarkorrigering; batterinivåvarning; visning av datum 
och veckodag; helautomatisk kalender; helautomatisk 
LED-belysning med kvardröjande ljus:1,5/3,0 sekunder 

Energikälla Kraftfullt solcellssystem (solcellsladdningssystem) 
Kontinuerlig drift 
Noggrannhet vid normal 
temperatur  

Ca 30 månader med energisparfunktionen* PÅ efter full laddning 
* Energisparläge efter en viss tid på en mörk plats   

Boettens storlek 57,0 × 50,1 × 13,95 mm 

Totalvikt Ca 120g 

 

 

Ej tillgänglig i Europa än. 
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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 
 


