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Casio presenteert het OCEANUS-horloge geïnspireerd op het prachtige 

beeld van de aarde bij nacht zoals gezien vanuit de ruimte 
Ontvangt zowel GPS als radiosignalen voor tijdkalibratie 

 

 
OCW-G1000S 

 
BAZEL, 18 maart 2015 – Casio Computer Co., Ltd., kondigde vandaag het nieuwste horloge in de 
OCEANUS-lijn van lichtenergie-gestuurde, zendergestuurde stalen horloges met een ontwerp 
waarin zowel de essentie van elegantie als technologie tot leven komen. De OCEANUS 
OCW-G1000S is geïnspireerd op het betoverende beeld van de aarde bij nacht zoals gezien 
vanuit de ruimte en er zal een exclusieve, beperkte oplage van slechts 300 horloges wereldwijd 
geproduceerd worden. 
 
Elk OCEANUS-horloge is lichtenergie-aangestuurd en zendergestuurd. De horloges bieden een 
ongekende functionaliteit in een volledig stalen kast met een verfijnd, sportief Europees design. 
Het OCEANUS OCW-G1000-horloge is een bewezen favoriet bij internationale zakenmensen 
dankzij het hybride uurwerk, dat zowel GPS-signalen (Global Positioning System) als 
radiosignalen ontvangt, zodat hij overal ter wereld de juiste tijd aangeeft. 
 
Het nieuwe OCW-G1000S-horloge (dat is gebaseerd op de OCW-G1000) is een speciaal model 
dat is geïnspireerd op de aarde bij nacht zoals gezien vanuit de ruimte. Geïnspireerd op de aarde 
die helder afsteekt tegen de nachtelijke hemel, hebben de sub-wijzerplaten en de knop op de 
4-uurspositie een goudkleurige afwerking, terwijl de XII aan de bovenkant van de wijzerplaat is 
afgewerkt met lichtgevend 18K goud. De levendige gouden accenten staan prachtig in contrast 
met de donkere wijzerplaat. Gekristalliseerde blauwe saffier*1 herinnert aan het helderblauwe 
beeld van de aarde. Het glas is geheel gemaakt van gekristalliseerde blauwe saffier dat de blauwe 
oceanen van onze planeet vertegenwoordigt. De glasring, kast en band hebben een slijtvaste en 
krasbestendige DLC-coating,*2 terwijl de zwarte kast is gegraveerd met een serienummer, wat de 
uniciteit van het horloge aangeeft.  
*1 Gekristalliseerde blauwe saffier is een door de mens gemaakt edelsteen met dezelfde chemische samenstelling als een echte 
edelsteen. Het wordt mogelijk gemaakt dankzij de synthetiserings- en kristallisatietechnieken van Kyocera Corporation. De 
saffier heeft een schitterende kleur en dezelfde hardheid als een echte saffier. 
*2 Diamond-like carbon (DLC)-coatings produceren een niet-gekristalliseerde, koolstofscoating die voornamelijk bestaat water- 
en koolstof. 
 
Net als het model waarop het is gebaseerd, de OCW-G1000, biedt het nieuwe 
OCW-G1000S-horloge uitmuntende functionaliteit en corrigeert het de tijd op basis van de regio 
waar de drager zich bevindt. Het doet dit via GPS- of radiosignalen in 7 seconden met slechts één 
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druk op de knop. Het nieuwe horloge heeft daarnaast Dual Dial World Time waarin de tijd in twee 
verschillende steden tegelijkertijd wordt weergegeven. 
 

 
OCW-G1000S 

 
Specificaties 

 
Waterbestendig 10 bar 

GPS-signaalfrequentie 1575,42 MHz 

Radiofrequenties 
77.5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: GB); 60 kHz (WWVB: 
VS); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 
68.5 kHz (BPC: China) 

GPS-signaalontvangst 
Tijdskalibratie (auto,*3 handmatig); verkrijgen van positiegegevens 
(handmatig) 
*3 GPS-signalen worden automatisch ontvangen als het horloge herkent dat ze in de regio 

beschikbaar zijn.  

Ontvangst radiosignalen Automatische ontvangst tot 6 keer per dag (bij gebruik in China; tot 5 
keer per dag) 

Wereldtijd 27 steden (40 tijdzones, zomertijd aan/uit) en UTC; dubbele display 
in wijzerplaat met wereldtijd 

Stopwatch 1/20-seconde stopwatch; meetcapaciteit: 23’59,95”; verstreken tijd 

Overige functies Automatische wijzercorrectie; volledige auto-kalendar; 
12/24-uursformaat; waarschuwing bij bijna lege batterij  

Stroomvoorziening Tough Solar Power (lichtenergie aangedreven systeem) 

Continue werking 
Ongeveer 18 maanden met de energiebesparende functie*4 AAN na 
volledig opladen 
*Power-saving sluit af na een bepaalde periode op een donkere plaats 

Afmetingen 51,1 × 46,1 × 16,1 mm 

Totaal gewicht Ongeveer 109g 
 

Niet verkrijgbaar in Europa 
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Pers Contact 
Fresh Communications 
Karianne Kraaijestein / Noortje Kleijnen 
Tel.: +31 (0)20 – 4082278 
E-Mail: noortje.kleijnen@freshcomms.com 
 
Pers Contact voor alle Bluetooth gerelateerde onderwerpen 
Progress Communications 
Stella Jansen / Lianne van Dijk 
Tel.: +31 (0)20 – 363 1152 
E-Mail: casio@progresscommunications.nl  
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