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Casio presenteert kleurrijke BABY-G-horloges met Dual Dial World Time 
Gelijktijdige weergave van tijd in 2 verschillende wereldsteden 

 
BGA-190GL 

 
BAZEL, 18 maart 2015 — Vandaag presenteerde Casio Computer Co., Ltd. de nieuwste horloges 
in de BABY-G-lijn van schokbestendige horloges voor vrouwen met als concept 'Tough & cool'. De 
nieuwe BGA-190-horloges kunnen wisselen tussen twee tijdszones - perfect dus voor vrouwen die 
veel reizen. Daarnaast zijn de kleuren van de horloges geïnspireerd op de stranden van over de 
gehele wereld. De nieuwe horloges zullen achtereenvolgens worden gepresenteerd. 
 
De BABY-G BGA-190-horloges zijn ontworpen voor actieve vrouwen die veel en wereldwijd 
reizen. De horloges zijn uitgerust met Dual Dial World Time - een functie waarin tegelijkertijd de 
tijd op de huidige locatie als de wereldtijd worden weergegeven met behulp van de belangrijkste 
wijzers en een display op de 6-uurspositie. Tijdens het reizen kan de draagster met een blik op de 
extra display zien wat de tijd thuis is, alsmede de lokale tijd die wordt aangegeven door de wijzers. 
Het perfecte horloge dus voor vrouwen die veel te maken hebben met tijdszones. 
 
De zes kleuren van de nieuwe BGA-190-horloges zijn geïnspireerd op de stranden van over de 
gehele wereld. De BGA-190-1B herinnert aan een fantastisch met neon verlicht strand in de 
avonduren, terwijl de BGA-190-4B is geïnspireerd op een strand bij zonsopgang. De BGA-190-7B 
doet denken aan puur witte zandstranden, de BGA-190-3B herinnert aan het diepe, blauwgroene 
van de oceaan en de BGA-190-9B straalt als de felle zon die een zomers strand verwarmt. De 
zesde kleurvariant is de BGA-190GL-2B. Een horloge met op de wijzerplaat een fijne print die is 
geïnspireerd op de aarde zoals gezien vanuit de ruimte. De minutenwijzer op de sub-wijzerplaat 
bij de 6-uurspositie is een klein vliegtuig, wat de draagster inspireert haar eigen avonturen te 
maken. 
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         Inzet-wijzerplaat: Minutenwijzer in de     Horloge met aardethema 

vorm van een vliegtuig    
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Specificaties 

 
Functies Schokbestendig 
Waterbestendig 10 bar 

Wereldtijd 
31 tijdszones (48 steden + UTC) zomertijd aan/uit), 
stadscodedisplay 

Stopwatch 
1-seconde stopwatch; meetcapaciteit: 59'59"; 
meetmodus: verstreken tijd, tussentijd, 1ste en 2de tijde 

Countdown-timer Meeteenheid: 1 seconde; countdown-bereik: 60 minuten
Alarm 1 dagelijks alarm; tijdsignaal per uur 

Overige functies 

Volledige auto-kalender (tot het jaar 2099); 
12/24-uursformaat; LED- achterkantverlichting (Super 
Illuminator met nagloeien, instelbare verlichtingsduur: 
1,5/3,0 seconden); hand-concealment-functie 

Precisie op normale temperatuur ±30 seconden per maand 
Batterijduur ongeveer 2 jaar op SR726W × 2 
Afmetingen 48,0 × 44,3 × 15,5 mm 
Totaal gewicht Ongeveer 45g 

 
 
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  
 


