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A Casio Lança o Novo Relógio Colorido Baby-G com Dual Dial World 
Time 

Visualização simultânea da Hora local de duas cidades 

 
BGA-190GL 

 
BASILEIA, 18 de março de 2015 - a Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do 
novo elemento da sua família de relógios femininos resistentes ao choque, BABY-G, inspirados 
pelo conceito "Resistente, Com estilo." Os novos relógios BGA-190 podem alternar entre dois 
fusos horários - ideal para mulheres que gostam de viajar - e são iluminados por cores inspiradas 
em praias de todo o mundo. Os novos relógios serão lançados sucessivamente. 
 
Os BABY-G BGA-190 são feitos para mulheres ativas que viajam pelo mundo. Os relógios são 
equipados com a tecnologia Dual Dial World Time, que mostra em simultâneo a hora no país de 
origem e no fuso horário atual, utilizando os ponteiros principais dos minutos/horas, e um 
mostrador embutido na posição das seis horas. Enquanto viaja, pode ver rapidamente as horas 
no seu país de origem olhando para o mostrador embutido, bem como a hora local que é 
claramente indicada pelos ponteiros principais dos minutos/horas - ideal para mulheres que 
precisam de comunicar em diferentes fusos horários. 
 
As seis cores dos novos relógios BGA-190 são inspiradas nas praias do mundo: o BGA-190-1B 
evoca uma fantástica praia iluminada por luzes néon durante a noite, e o BGA-190-4B é inspirado 
num cenário ao pôr do sol. O BGA-190-7B lembra-nos finas areias brancas, enquanto o 
BGA-190-3B recorda a cor profunda do fundo azul do mar. O BGA-190-9B dá-nos a sensação do 
sol radiante a incidir numa praia durante o verão. A sexta variação de cor é a do BGA-190GL-2B, 
que exibe um desenho finamente impresso na face do relógio, inspirado na visão da Terra a partir 
do espaço. O ponteiro dos minutos, quando passa por cima do mostrador embutido na posição 
das seis horas, apresenta a forma de um avião, que nos convida a partir à descoberta da nossa 
própria aventura. 
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     BGA-190-1B                 BGA-190-4B                 BGA-190-7B 
 
 

 
          BGA-190-3B              BGA-190-9B                BGA-190GL-2B 
 
 

    
          Mostrador embutido: Ponteiro dos       Mostrador do relógio com imagens  
          minutos em forma de avião                         alusivas à Terra 
 

 
BGA-190GL 
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Especificações 

 
Construção Resistente ao choque 
Resistência à água 10 bar 

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

Cronómetro 

Função de cronómetro - 1 segundo; capacidade de 

medição: 59’59”; modos de medição: tempo decorrido, 
tempo de intervalo, tempos dos 1.º e 2.º lugares 

Temporizador em contagem 
decrescente 

Unidade de medição: 1 segundo; intervalo de contagem: 
60 minutos 

Alarme 1 alarme diário; sinal horário 

Outras funções 

Calendário totalmente automático (até 2099); indicação 
das horas em formato 12/24; luz de fundo LED (super 
illuminator e afterglow, duração da iluminação regulável: 
1,5/3,0 segundos); função de ocultação de ponteiros: 

Precisão à Temperatura Normal ±30 segundos por mês 
Duração da bateria Aprox. 2 anos com SR726W × 2 
Tamanho da Caixa 48,0 × 44,3 × 15,5 mm 
Peso total Aprox. 45 g 
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