NOTA DE IMPRENSA
A Casio Lança um Relógio SHEEN com Cristais Swarovski®
Relógio Metálico para Senhora com Leve Aro Luminoso

SHE-3041PGL-7A
BASILEIA, 18 de março de 2015 - a Casio Computer Co., Ltd., anunciou hoje o lançamento do
novo elemento da família de relógios de senhora, SHEEN, baseados no conceito "Elegante,
Prático e Brilhante". O novo relógio SHE-3041PGL apresenta resplandescentes Cristais
Swarovski® no mostrador.
O SHE-3041PGL encontra-se disponível em duas cores: branco e castanho. O
SHE-3041PGL-7A, branco, apresenta uma fileira de Cristais Swarovski® que brilham em 12 cores
diferentes, para complementar o mostrador branco, dando-lhe um aspeto deslumbrante. O
SHE-3041PG-5A, castanho, é decorado com Cristais Swarovski® de três tonalidades e tem um
mostrador com um efeito de gradação para conferir ao relógio um aspeto discreto.
Ambos os modelos incluem um aro luminoso que incide
suavemente na fileira de Cristais Swarovski® evocando a
imagem de um lustre cintilante. Além de permitir ver as horas à
noite, o aro ilumina, de forma elegante, o mostrador do relógio,
para lhe dar um aspeto diferente daquele que tem durante o dia.
Este relógio constitui um suplemento de estilo para as
mulheres, inspirado pelo conceito SHEEN de um relógio
brilhante.
Mostrador iluminado
Swarovski® é uma marca comercial registada da Swarovski AG.
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SHE-3041PGL-7A
Especificações
Resistência à água

5 bar

Leve

Luz de fundo LED (Super Illuminator e afterglow)

Medição de tempo
Simples
Precisão à
Temperatura Normal
Duração da bateria
Tamanho da Caixa
Peso total

Analógico: 3 ponteiros (horas, minutos, segundos) 3 mostradores (dia,
data, 24 horas)
20 segundos por mês
Aprox. 3 anos com SR621SW, CR1616 (leve)
39,8 × 35,2 × 11,4 mm
Aprox. 120g
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