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A Casio lança o novo PRO TREK com resistência a água até 20 bar 

Com tecnologia Sensor Triplo, Versão 3 para Leituras de Elevada Precisão do Percurso da 
Bússola, Pressão Barométrica/Altitude e Temperatura, 
O Relógio Ideal para Atividades Aquáticas ao Ar Livre 

 

 
PRW-3500-1 

 
BASILEIA, 18 de março de 2015 - a Casio Computer Co., Ltd., anunciou hoje o lançamento do 
novo elemento da linha de relógios de exterior PRO TREK. O novo PRW-3500 é o primeiro 
relógio PRO TREK que acumula a resistência à água até 20 bar com a tecnologia Casio Sensor 
Triplo, Versão 3 que permite leituras de elevada precisão do percurso de bússola, pressão 
barométrica / altitude e temperatura. 
 
A gama de relógios de exterior PRO TREK utiliza tecnologia sensorial de ponta para medir 
diferentes tipos de informação exterior. O modelo PRW-3000 existente fornece informação 
sensorial numérica através do seu ecrã digital e o PRW-6000 apresenta a informação num ecrã 
analógico conforme o posicionamento da mão, como se de um medidor se tratasse. Ambos os 
modelos existentes estão equipados com a mais recente tecnologia Sensor Triplo, Versão 3 e têm 
conquistado fama entre os montanhistas e entusiastas do trekking. 
 
Inspirado no PRW-3000, equipado com ecrã digital e resistência à água até 10 bar, o novo 
PWR-3500 será o primeiro modelo PRO TREK com tecnologia Sensor Triplo, Versão 3 e 
resistência à água até 20 bar. Graças ao elevado grau de proteção contra água, o novo modelo 
pode ser utilizado com confiança em atividades aquáticas ao ar livre como pescar, andar de 
caiaque ou fazer rafting. 
 
Concebido para uma vasta variedade de cenários exteriores, o PRW-3500 é fácil de utilizar, 
mesmo calçando luvas, graças aos seus botões de grande dimensão com superfície 
anti-derrapante e a um anel de registo cujo formato foi pensado para ser fácil de agarrar com os 
dedos. O relógio permite ao utilizador verificar - e mesmo registar - sem grande esforço, toda a 
informação necessária acerca das condições exteriores. 
 
O novo modelo inclui ainda todas as habituais funcionalidades PRO TREK, como um alarme de 
tendência de pressão atmosférica, que notifica o utilizador de variações súbitas na pressão 
atmosférica, a fonte de energia Tough Solar, que carrega o relógio mesmo com luz fraca, a luz de 
fundo LED totalmente automática, que se ilumina no escuro com um movimento do pulso, e a 
tecnologia Multi Band 6, que capta sinais de ondas de rádio transmitidas a partir de seis estações 
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em todo o Mundo. Com funcionalidades padrão como estas, o novo PRW-3500 pode ser utilizado 
com total confiança. 
 
 
 

Modelo Cor do bisel Correia Processamento 
IP 

PRW-3500-1 Prata 
Resina 

- 
PRW-3500Y-1 Azul 

○ PRW-3500Y-4 Laranja 
PRW-3500T-7 Preto Titânio 
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PRW-3500-1             PRW-3500Y-1   

        
         PRW-3500Y-4                 PRW-3500T-7 
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Especificações 

 
Construção Resistência a baixas temperaturas (-10 ºC / 14 ºF) 
Resistência à água 20 bar 

Frequências de 
rádio 

77,5 kHz (DCF77: Alemanha); 60 kHz (MSF: RU); 60 kHz (WWVB: EUA); 
40 kHz (JJY: Fukushima, Japão) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japão); 68.5 kHz 
(BPC: China) 

Receção de Ondas 
de Rádio 

Receção automática até seis vezes por dia (exceto na China: até cinco 
vezes por dia); receção manual 

Bússola 

16 pontos; intervalo de medição (0° - 359°); medição contínua de 60 
segundos; ecrã gráfico de 4 percursos (norte, sul, este, oeste); memória 
de percursos (ângulo e gráfico); função de correção da declinação 
magnética; função de correção de percurso 

Barómetro 
Amplitude dos dados apresentados: 260 hPa – 1.100 hPa (7,65 a 32,45 
inHg); gráfico de diferencial de pressão atmosférica; gráfico de tendência 
da pressão atmosférica (últimas 42 horas) 

Altímetro 

Amplitude dos dados apresentados: -700 m – 10.000 m (-2.300 a 32.800 
ft.); capacidade de guardar as últimas 14 medições de altitude com a 
indicação do mês, data e hora (bem como de memorizar a altitude mais 
alta / mais baixa, altitude ascendente / descendente calculada e a altitude 
ascendente / descendente cumulativa); visualização de gráfico de 
tendência de altitude; definição de intervalo de medição (a cada 5 
segundos / a cada 2 minutos); medição de diferença de altitude (± 3.000 
m) 

Termómetro Amplitude dos dados apresentados: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) 

Horas Mundiais 
31 fusos horários (48 cidades + Tempo Universal Coordenado); 
apresentação do nome da cidade; ligar/desligar horário de verão 

Cronómetro 1/10 segundo; capacidade de medição: 1.000 horas 
Temporizador em 
contagem 
decrescente 

Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 

Alarme 5 alarmes diários independentes; sinal horário 

Outros 

Calendário totalmente automático (até 2099); indicação das horas em 
formato 12/24; indicador do horário do nascer/pôr-do-sol; indicador do 
nível de carga da pilha; ativação/desativação do som dos botões; luz de 
fundo LED totalmente automática (Super Illuminator) com afterglow; 
duração da iluminação regulável: 1,5 ou 3,0 segundos 

Fonte de energia 
Sistema de energia Tough Solar (sistema de alimentação solar de alta 
capacidade) 

Operação contínua 
Cerca de 23 meses, com a função de poupança de energia* ativa, após 
carregamento total 
* O visor desliga-se após um determinado período num local escuro 

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

Peso total 
Aprox. 89 g (PRW-3500) 
Aprox. 90 g (PRW-3500Y) 
Aprox. 128 g (PRW-3500T) 
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