
 
NOTA DE IMPRENSA 

1 

 
 

A Casio lança os Novos Modelos de Relógios EDIFICE Smartphone Link  
Que Tornam Ainda Mais Fácil a Utilização das Funções de Horas 

Mundiais 
Funções Fáceis de Definir Através de uma Aplicação; Mostrador Simplificado para Visualizar as 

Horas num Piscar de Olhos 

 
EQB-510                 ECB-500 

 
BASILEIA, 18 de marco de 2015 – a Casio Computer Co., Ltd., anunciou hoje o lançamento do 
novo elemento da linha de relógios analógicos EDIFICE. Os novos relógios EQB-510 e ECB-500 
apresentam mostradores simples que permitem ao utilizador ver as horas num piscar de olhos. 
Também se conectam com smartphones, permitindo a visualização das horas em mais de 300 
cidades em todo o mundo e em 40 fusos horários através de sub-mostradores. 
 
Desde 2014, a Casio tem vindo a criar novos produtos com base no conceito de desenvolvimento 

“Global Time Sync” que visa criar relógios analógicos para uma era global. Começando nos 
G-Shock e OCEANUS, que recebem sinais de calibração de hora via GPS e ondas de rádio, até 
aos EDIFICE, que podem ligar-se a smartphones, os relógios Casio são cada vez mais 
reconhecidos como sistemas de medição de tempo capazes de exibir as horas de forma precisa, 
em qualquer parte do mundo. 
 
Os novos relógios EDIFICE EQB-510 e ECB-500 expandem a linha de relógios baseados no 

conceito “Global Time Sync”, com base no Smartphone Link EQB-500, que permite aos 
utilizadores visualizar facilmente as horas em mais de 300 cidades em todo o mundo através de 
um sub-mostrador de uma aplicação de smartphone. Esta capacidade significa que tanto o 
EQB-510, de estilo analógico, como o analógico-digital ECB-500 tornam ainda mais fácil definir a 
função das horas mundiais. Concebidos para utilizadores do mundo dos negócios, apresentam 
mostradores multidimensionais e de alto contraste. Os perfis simples apresentam claramente a 
hora local e um fuso horário diferente num piscar de olhos. Os utilizadores podem também alterar 
a hora apresentada no mostrador embutido para o mostrador principal ou vice-versa, seja a partir 
do relógio ou de um smartphone, para visualizarem a hora local nos ponteiros principais de horas 
e minutos, enquanto viajam, e a hora no país de origem no mostrador embutido. 
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Tal como o EQB-500, os novos relógios conectam-se a um smartphone*1 pressionando apenas 
um botão e ajustam automaticamente a hora para a localização atual, corrigindo para o horário de 
verão, se necessário. Isto confere uma grande facilidade de utilização, uma vez que a hora pode 
ser definida simplesmente selecionando uma localização num mapa mundial ou a partir de uma 
lista de cidades, incluída na aplicação Casio para smartphone. 
*1 Estas funcionalidades requerem a aplicação CASIO WATCH+. 

 
 

 
EQB-510 

 
Principais Funcionalidades do EQB-510 e do ECB 500 

 
Ao utilizar a aplicação CASIO WATCH+ *2 e conectando-se a um smartphone, os utilizadores 
podem aceder às seguintes funções Mobile Link através dos relógios EQB-510 e ECB-500. 
 

■ Poderá visualizar as horas em mais de 300 cidades em todo o mundo no sub-mostrador, 
selecionando-as no mapa mundial ou lista de cidades. 
■ O relógio ajusta automaticamente a hora consoante as localizações de origem e internacional 
previamente definidas (corrigindo para o horário de verão, se necessário) todos os dias a uma 
hora específica. 

■ As informações sobre o horário de verão mantêm-se em dia através da atualização da 
aplicação. 

■ Os alarmes e todo um conjunto de definições de hora podem ser facilmente redefinidos, 
utilizando um smartphone. 
A função Localizador do Telefone permite que o smartphone ative um alarme sempre que 
pressionar um botão do relógio. 
*2 A aplicação CASIO WATCH+ será disponibilizada para transferência na App Store para iPhone ou no Google Play para 
Android juntamente com o lançamento dos relógios EQB-510. 

 
 

Smartphones Suportados 
 
A partir de março de 2015. Para uma lista atualizada de smartphones suportados e informações 
adicionais, visite 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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Especificações 
 
EQB-510 
Resistência à água 10 bar 

Especificações 
de  
Comunicação 

Comunicação 
Padrão 

Bluetooth® SMART*3 
*3 Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. e 
qualquer utilização desta marca pela Casio Computer Co., Ltd. está 
devidamente autorizada. 

Alcance de Sinal Até 2 m (pode variar consoante as condições em redor) 

Funções do  
Relógio 

Dual Time Alterna com a hora do país de origem 

Cronómetro 
1 segundo; capacidade de medição: 23:59'59"; tempo 
decorrido 

Alarme Alarme diário 

Outras 
funcionalidades 

Funções Mobile Link (definição de horas mundiais, etc); 
calendário totalmente automático; apresentação de dia e 
data; alerta de pilha fraca; modo de voo 

Precisão à Temperatura Normal ±15 segundos por mês 

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

Operação contínua 

Cerca de 26 meses, com a função de poupança de 
energia*4 ativa após carregamento total. 
*4 Os ponteiros param para poupança de energia sempre que o relógio é 
deixado num local escuro 

Tamanho da Caixa 52,0 × 48,1 × 14,2 mm 
Peso total Aprox. 191 g 
 
 
 
ECB-500 
Resistência à água 10 bar 

Especificações 
de  
Comunicação 

Comunicação 
Padrão 

Bluetooth® SMART*3 

Alcance de Sinal Até 2 m (pode variar consoante o as condições em redor) 

Funções do  
Relógio 

Horas Mundiais 
40 cidades (40 fusos horários, ligar/desligar horário de 
verão) e Tempo Universal Coordenado; troca com a hora 
do país de origem 

Cronómetro 

1/100 segundos (até 60 minutos); 1 segundo (de 60 
minutos a 24 horas); capacidade de medição: 

00’00.00”–59’59.99”, 1:00’00”–23:59’59”; tempo 
decorrido, tempo de intervalo, tempos dos 1.º e 2.º lugar 

Alarme 5 alarmes diários independentes 

Temporizador 
em contagem 
decrescente 

Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 
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Outras 
funcionalidades 

Funções Mobile Link (definição de horas mundiais, etc.); 
calendário totalmente automático; alerta de pilha fraca; 
modo de voo; luz LED (super illuminator e afterglow); 
função de ocultação de ponteiros 

Precisão à Temperatura Normal ±15 segundos por mês 

Fonte de energia 
Sistema de energia Tough SolarTM (sistema de alimentação 
solar) 

Operação contínua 

Cerca de 34 meses, com a função de poupança de 
energia*4 ativa após carregamento total. 
*4 Os ponteiros param para poupança de energia sempre que o relógio é 
deixado num local escuro 

Tamanho da Caixa 48,3 × 51,7 × 14,6 mm 
Peso total Aprox. 191 g 
 
EDIFICE, G-SHOCK e OCEANUS são marcas comerciais registadas da Casio Computer Co., Ltd. 
Quaisquer outros nomes de produtos ou empresas são marcas comerciais registadas ou marcas registadas dessas empresas 
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