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Casio lanserar nya SHEEN metallarmbandsur med 
självlysande index och visare för att göra natten färgglad 

 

Självlysande index och visare med ultraviolett LED-belysning 

 

SHE-3031D-7A 

 
BASEL, 26 mars 2014 — Casio Computer Co., Ltd., offentliggjorde idag de senaste nyheterna i 
sin SHEEN-serie med metallarmbandsur för kvinnor baserade på konceptet ”Elegant, Smart and 
Shining”. SHE-3031-armbandsuren har en fantastisk urtavla med självlysande index och visare. 
 
SHE-3031-armbandsuren finns i fyra modeller och har index och visare som blir färgglatt 
självlysande när de aktiveras av den ultravioletta LED-belysningen. Genom att uttrycka 
SHEEN-konceptets "shining"-del med denna belysningsfunktion riktar sig de nya 
SHE-3031-metallarmbandsuren till sofistikerade kvinnor som önskar ett enkelt sätt att piffa upp 
livet med.  

 
Utöver de tre små infällda urtavlorna som visar veckodag, datum och tid i 24-timmarsformat är 
urtavlan utsmyckad med siffror i olika färger och storlekar samt med tim-, minut- och sekundvisare 
och kristaller som alla är regelbundet placerade. Siffrorna är belagda med en särskild 
fluorescerande färg i två olika färger som reagerar på det ultravioletta LED-ljuset och lyser i glada 
färger när de aktiveras i mörker. 
 
Den lekfulla urtavlan omges av en boettring som är besatt med kristaller som gör att den gnistrar. 
De fyra modellerna omfattar två med en metallänk som sitter bekvämt på handleden, och två med 
ett enklare läderarmband. 
 
 

Modell Boettringsfärg Armband/länk Urtavlefärg 

SHE-3031D-7A Silver 
Metall 

Vit 
SHE-3031D-2A Silver Blå 

SHE-3031GL-7A Rosa guld 
Läder Vit 

SHE-3031L-7A Silver 
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Specifikationer 
 

Vattentät 5 Bar (50 meter) 

Belysning  
Självlysande index och visare (ultraviolett LED) med kvardröjande 
sken 

Vanlig tidsvisning 
Analog: 3 visare (timme, minut, sekund), 3 infällda urtavlor (dag, 
datum, 24 timmar) 

Noggrannhet vid 
normal temperatur ±20 sekunder per månad 

Batteriets livslängd Ca 3 år med SR621SW, CR1616 (ljus) 
Boettens storlek 39,8 × 35,4 × 10,8 mm 

Totalvikt Ca 90 g 

 

 

 
Ej tillgänglig i Europa än. 
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