
 
PERSBERICHT 
 
 

Casio presenteert nieuwe PRO TREK met 20 bar waterbestendigheid 

Met Triple Sensor, versie 3 voor zeer precieze lezing van kompasrichting, luchtdruk/hoogte en 
temperatuur. 

Een uitstekend horloge voor allerhande outdoor-activiteiten 
 

 
PRW-3500-1 

 
Bazel, 18 maart 2015 — Vandaag presenteerde Casio Computer Co., Ltd. het nieuwe model in de 
PRO TREK-sporthorlogelijn. De nieuwe PRW-3500 is het eerste PRO TREK-horloge dat zowel tot 
20 bar waterbestendig is, als is uitgerust met Triple Sensor, versie 3, Casio’s technologie voor het 
leveren van zeer precieze lezingen van kompasrichting luchtdruk/hoogte en temperatuur. 
 
De PRO TREK-sporthorlogelijn maakt gebruik van toonaangevende technologie voor het meten 
van verschillende soorten outdoor-gegevens. Het bestaande model PRW-3000 geeft numerieke 
sensorgegevens weer via een digitale display en de PRW-6000 heeft een analoge display dat de 
informatie weergeeft met behulp van wijzers. Beide bestaande modellen zijn uitgerust met de 
nieuwste Triple Sensor, versie 3 en zijn zeer populair bij bergbeklimmers en trekkers. 
 
De nieuwe PRW-3500 (gebaseerd op de PRW-3000 die is uitgerust met een digitale display en tot 
10 bar waterbestendig is) is het eerste PRO TREK-model met zowel Triple Sensor, versie 3 als 20 
bar waterbestendigheid. Dankzij de hoge mate van waterbestendigheid kan het nieuwe model 
probleemloos gedragen worden tijdens watersportactiviteiten, zoals vissen, kajakken en raften. 
 
PRW-3500 is ontworpen voor veel verschillende outdoor-activiteiten. Het is zeer eenvoudig te 
bedienen als iemand handschoenen draagt dankzij de grote knoppen met slipvast oppervlak en 
een bezel die eenvoudig bedienbaar is met de vingers. Het horloge laat de gebruiker heel 
gemakkelijk alle informatie omtrent de outdoor-omstandigheden controleren en zelfs opslaan. 
 
Het nieuwe model is daarnaast voorzien van de bekende PRO TREK-functies, zoals een 
atmosferische druktendensalarm die de drager waarschuwt voor plotselinge veranderingen in de 
atmosferische druk, het duurzame lichtenergie aandrijvingssysteem dat het horloge in zelfs dim 
licht oplaadt, een volledige LED-displayverlichting die oplicht in het donker met slechts een 
draaiing van de pols en Multi Band 6-technologie voor het ontvangen van tijdskalibrerende 
signalen die worden verzonden vanuit 6 stations wereldwijd. Het is dankzij dit soort standaard 
functies dat u de nieuwe PRW-3500 kunt dragen zonder zich ergens zorgen over te maken. 
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Model Kleur bezel Band IP-verwerking 

PRW-3500-1 Zilver 
Resin 

- 
PRW-3500Y-1 Blauw 

○ PRW-3500Y-4 Oranje 
PRW-3500T-7 Zwart Titanium 
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PRW-3500-1             PRW-3500Y-1   

        
         PRW-3500Y-4                 PRW-3500T-7 
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Specificaties 
 
Functies Bestendig tegen lage temperaturen (-10°C /14°F) 
Waterbestendig 20 bar 

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) 

Ontvangst 
radiosignalen 

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

Kompas 

16 punten; meetbereik (0°- 359°); 60 seconden continue meting; 4 
grafische richtingsdisplay (noord, zuid, oost, west); richtingsgeheugen 
(hoek en grafisch); magnetische correctiefunctie bij richtingsafwijking; 
richtingscorrectiefunctie 

Barometer 
Displaybereik: 260 hPa – 1.100 hPa (7,65 tot 32,45 inHg); grafische 
atmosferische drukdifferentiatie; grafische atmosferische druktendens 
(afgelopen 42 uur) 

Hoogtemeter 

Displaybereik: -700m – 10.000m (-2.300 tot 32.800 ft.); kan laatste 14 
hoogtemetingen vastleggen met de maand, datum en tijd (en de 
hoogste/laagste hoogte, berekende stijging-/dalingshoogte en 
cumulatieve stijgings-/dalingshoogte); grafische display van 
hoogtetendens; instelling intervalmeting (elke 5 seconden / elke 2 
minuten); meting hoogtedifferentiatie (±3000m) 

Thermometer Displaybereik: -10°C tot 60°C (14ºF tot 140ºF) 
Wereldtijd 31 tijdzones (48 steden + UTC), weergave plaatsnaam, zomertijd aan/uit 
Stopwatch 1/10 seconden; meetcapaciteit: 1000 uur 
Countdown-timer Meeteenheid: 1 seconde (maximum 24 uur) 
Alarm 5 onafhankelijke alarmen; uursignaal 

Overige 

Volledige auto-kalender (tot 2099); 12/24-uursformaat; display met tijd 
zonsop-/zonsondergang; batterijniveau; knopbediening toon aan/uit; 
volledige automatische LED-achterkantverlichting (Super Illuminator) met 
nagloeien; instelbare verlichtingsduur: 1,5 of 3,0 seconden 

Stroomvoorziening Sterk lichtenergie aandrijvingssysteem (hoge-capaciteit lichtenergie 
aangedreven systeem) 

Continue werking 
Ongeveer 23 maanden met de energiebesparende functie* AAN na 
volledig opladen 
*Display sluit af na een bepaalde periode op een donkere plaats 

Afmetingen 56,9×53,4×14,5 mm (PRW-3500) 
56,9×53,4×14,8 mm (PRW-3500Y/3500T) 

Totaal gewicht 
Ongeveer 89g (PRW-3500) 
Ongeveer 90g (PRW-3500Y) 
Ongeveer 128g (PRW-3500T) 

 
Pers Contact 
Fresh Communications 
Karianne Kraaijestein / Noortje Kleijnen 
Tel.: +31 (0)20 – 4082278 
E-Mail: noortje.kleijnen@freshcomms.com 
 
Pers Contact voor 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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