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A Casio lança o G-SHOCK Híbrido com Bisel de Titânio 64 
Recebe Sinais de Calibração de Hora via GPS e Ondas de Rádio  

 

   
GPW-1000T               GPW-1000TBS 

 
BASILEIA, 18 de março de 2015 - a Casio Computer Co., Ltd., anunciou hoje o lançamento do 
novo elemento da linha de relógios resistentes ao choque, G-SHOCK. Com um invólucro em 
titânio, o novo G-SHOCK GPW-1000T tem uma presença ainda mais poderosa, com menos peso, 
e recebe sinais de calibração de hora via GPS e ondas de rádio. 
 
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. 
 

O novo GPW-1000T expande a gama de relógios inspirados no conceito “Global Time Sync” e 
baseia-se no GPW-G1000, que possui um sistema de medição de tempo híbrido. As peças 
principais, incluindo o bisel e a parte posterior do invólucro, são feitas de titânio de liga leve 
resistente à ferrugem, mantendo a dureza e o desempenho de um relógio G-SOCK, mas pesando 
10% menos que o GPW-1000, preservando, no entanto, o distinto toque do metal. O bisel é feito 
de liga de Ti64*1 para promover a resistência a impactos nesta peça do relógio, conferindo-lhe um 
design impolido, resistente a arranhões. 
* 1 Ti64 é um tipo de liga constituído por 90% de titânio, 6% de alumínio e 4% de vanádio 

 
A Casio vai lançar também o GPW-1000TBS, baseado no modelo GPW-1000T, com um 
tratamento de envelhecimento do revestimento iónico, e que é um modelo Basel Special 
disponível em todo o mundo. O Modelo Basel Special tem um ar endurecido, com revestimento 
iónico dourado e preto, expressão da resistência de um relógio G-SHOK, que consegue suportar 
as condições mais extremas. 
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GPW-1000T 

 
Especificações 

 

Construção 
Resistente ao choque, a forças gravitacionais centrífugas, e às 
vibrações 

Resistência à água 20 bar 
Frequência de Sinal 
GPS 

1575,42 MHz 

Frequência 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 Sinal GPS 

Calibração de hora (automática,*2 manual); obtenção de informação 
da posição (manual) 
*2 São recebidos automaticamente sinais GPS sempre que o relógio reconheça que se 

trata de uma área com sinal GPS. 
Receção de Ondas de 
Rádio 

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

Horas Mundiais 
27 cidades (40 fusos horários, ligar/desligar horário de verão) e 
Tempo Universal Coordenado 

Cronómetro 
Cronómetro 1/20 segundos; capacidade de medição: 24 minutos; 
tempo decorrido 

Temporizador em 
contagem decrescente 

Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 

Alarme 1 alarme diário independente 

Outras funções 
Calendário totalmente automático; indicação das horas em formato 
12/24; indicador do nível de carga da pilha; luz LED com afterglow: 
3,0 segundos 

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

Operação contínua 
Cerca de 18 meses, com a função de poupança de energia*3 ativa, 
após carregamento total 
*3 O visor desliga-se após um determinado período num local escuro 

Tamanho da Caixa 66,0 × 56,0 × 18,8 mm 

Peso total Aprox. 110g 
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