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Casio presenteert nieuwe modellen in de lijn van EDIFICE-horloges met 
Smartphone Link  

die het gebruik van de Wereldtijd-functies nog eenvoudiger maken 
Eenvoudig in te stellen functies via een app; overzichtelijke wijzerplaten waarop de gebruiker in 

een oogopslag de tijd kan zien 

 
EQB-510                 ECB-500 

 

Bazel, 18 maart 2015 – Vandaag presenteerde Casio Computer Co., Ltd. de nieuwste modellen in 
de lijn van EDIFICE analoge horloges. De nieuwe EQB-510- en ECB-500-horloges hebben 
eenvoudige wijzerplaten waarop de drager in een oogopslag kan zien hoe laat het is. Ze kunnen 
daarnaast gelinkt worden aan een smartphone, zodat men (op een overzichtelijke 
inzetwijzerplaat) heel eenvoudig kan zien wat de tijd is in meer dan 300 steden en 40 tijdzones 
wereldwijd. 
 
Vanaf 2014 creëert Casio nieuwe producten op basis van het concept 'Global Time Sync' waarin 
horloges worden ontworpen voor een globaal tijdperk. Van G-SHOCK en OCEANUS-horloges die 
GPS- en radiosignalen ontvangen, tot EDIFICE-horloges die gelinkt kunnen worden aan 
smartphones - Casio-horloges krijgen steeds meer bijval als geavanceerde uurwerken die overal 
ter wereld accurate tijd weergeven. 
 
De nieuwe EDIFICE EQB-510- en ECB-500-horloges zijn de laatste modellen in de horlogelijn op 
basis van het 'Global Time Sync'-concept. Ze werken op basis van hetzelfde principe als de 
Smartphone Link van de EQB-500, zodat gebruikers op een inzetwijzerplaat vanaf een 
smartphone-app heel eenvoudig kunnen zien wat de tijd is in meer dan 300 steden wereldwijd. 
Dat betekent dat het voor zowel de analoge EQB-510 als de digitale/analoge ECB-500 nog 
eenvoudiger is om wereldwijd in te stellen. De horloges met multidimensionale wijzerplaten en 
veel contrast, zijn ontworpen voor zakelijke gebruikers. Dankzij de eenvoudige lay-out is zowel de 
plaatselijke tijd als wereldwijd in één oogopslag zichtbaar. Gebruikers kunnen heel eenvoudig 
handmatig of met behulp van de app de tijd op de wijzerplaat en de inzetwijzerplaat switchen. Op 
die manier wordt tijdens het reizen de lokale tijd aangegeven met de hoofdwijzers en de thuistijd 
op de inzetwijzerplaat. 
 
Net als de EQB-500, kunnen de nieuwe horloges met slechts één druk op de knop verbonden 
worden met een smartphone*1, zodat de tijd automatisch wordt aangepast aan de locatie waar 
men zich op dat moment bevindt. Daarnaast gebeurt de correctie naar zomertijd ook automatisch. 
Een ander zeer bruikbare functies is dat de tijd ingesteld kan worden middels het selecteren van 
een locatie op een wereldkaart of een lijst met steden in de Casio smartphone-app.  
*1 Voor deze functies is de CASIO WATCH+-app vereist. 
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EQB-510 

 
Belangrijkste functies van de EQB-510 en ECB-500 

 
Met behulp van de downloadbare CASIO WATCH+-app*2 en verbinding met een smartphone, 
kunnen gebruikers de volgende Mobile Link-functies gebruiken met de EQB-510- en 
ECB-500-horloges. 
 
■ De tijd in meer dan 300 steden wereldwijd kan worden weergegeven op een inzetwijzerplaat, 
eenvoudigweg met het selecteren van een wereldkaart of een stedenlijst. 
■ Het horloge stelt automatisch de tijd in op basis van de vooraf ingevoerde thuislocatie en 
internationale locaties (corrigeert naar zomertijd indien vereist) op een gespecificeerde tijd elke 
dag. 
■ Informatie over zomertijd wordt geregeld vanuit de app. 
■ Alarm en verschillende andere tijdsinstellingen kunnen eenvoudig gewijzigd worden met behulp 
van een smartphone. 
Met de Phone Finder-functie kan met één druk op een knop op het horloge een smartphone-alarm 
worden geactiveerd. 
*2 The CASIO WATCH+-app kan worden gedownload in de App Store voor iPhone of Google Play voor Android-smartphones op 
het moment van de presentatie van de EQB-510-horloges. 

 
 

Ondersteunde smartphones 
 
Vanaf woensdag 18 maart 2015 Ga voor een aangepaste lijst met ondersteunde smartphones en 
aanvullende informatie naar http://www.edifice-watches.com/bs/. 
iPhone 6 (iOS 8.1.3), iPhone 6 Plus (iOS 8.1.3), iPhone 5s (iOS 7-8.1.3), iPhone 5c (iOS 7-8.1.3), 
iPhone 5 (iOS 7-8.1.3), iPhone 4s (iOS 7-8.1.3), GALAXY S5 (Android 4.4~5.0), GALAXY Note3 
(Android 4.3~4.4), GALAXY S4 (Android 4.3~4.4) 
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Specificaties 
 
EQB-510 
Waterbestendig 10 bar 

Communicatie- 
specificaties 

Communicatie- 
standaard 

Bluetooth® SMART*3 
*3 Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en het 
gebruik van dit merk door Casio Computer Co., Ltd. is onder licentie. 

Signaalbereik Tot 2m (kan verschillen afhankelijk van de omgeving) 

Horloge- 
functies 

Dual Time Switchen van thuistijd 

Stopwatch 1 seconde; meetcapaciteit: 23:59'59”; verstreken tijd 

Alarm Dagelijks alarm 

Overige functies 
Mobile Link-functies (wereldtijdinstelling, enz.); volledige 
auto-kalender; weergave datum en dag van de week; 
waarschuwing bij bijna lege batterij; vliegtuigmodus 

Precisie op normale temperatuur ±15 seconden per maand 
Stroomvoorziening Tough SolarTM Power (lichtenergie aangedreven systeem) 

Continue werking 

Ongeveer 26 maanden met de energiebesparende 
functie*4 AAN na volledig opladen. 
*4 wijzers stoppen om energie te besparen als horloge in het donker wordt 
gelaten 

Afmetingen 52,0 × 48,1 × 14,2 mm 
Totaal gewicht Ongeveer 191g 
 
 
 
ECB-500 
Waterbestendig 10 bar 

Communicatie- 
specificaties 

Communicatie- 
standaard 

Bluetooth® SMART 

Signaalbereik Tot 2m (kan verschillen afhankelijk van de omgeving) 

Horloge- 
functies 

Wereldtijd 
40 steden (40 tijdzones, zomertijd aan/uit) en UTC; 
switchen thuistijd 

Stopwatch 

1/100 seconden (tot 60 minuten); 1 seconde (van 60 
minuten tot 24 uur); meetcapaciteit: 00’00.00”–59’59.99”, 
1:00’00”–23:59’59”; meetmodus: verstreken tijd, tussentijd, 
1ste en 2de tijd 

Alarm 5 onafhankelijke dagelijkse alarms 

Countdown-timer Meeteenheid: 1 seconde (maximum 24 uur) 

Overige functies 

Mobile Link-functies (wereldtijdinstelling, enz.); volledige 
auto-kalender; waarschuwing bij bijna lege batterij; 
vliegtuigmodus; LED-verlichting (super illuminator met 
nagloeien); hand-concealment-functie 

Precisie op normale temperatuur ±15 seconden per maand 
Stroomvoorziening Tough SolarTM Power (lichtenergie aangedreven systeem) 
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Continue werking 

Ongeveer 34 maanden met de energiebesparende 
functie*4 AAN na volledig opladen. 
*4 wijzers stoppen om energie te besparen als horloge in het donker wordt 
gelaten 

Afmetingen 48,3 × 51,7 × 14,6 mm 
Totaal gewicht Ongeveer 191g 
 
EDIFICE , G-SHOCK en OCEANUS zijn geregistreerde handelsmerken van Casio Computer Co., Ltd. 
Andere bedrijfs- of productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van die bedrijven 
 
 
 

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 


