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A Casio Lança um G-SHOCK Basel Special com Liga de Titânio 
Recristalizado e Estilo Inspirado no tradicional Artesanato Japonês 

Sistema Avançado de Medição de Tempo Recebe Sinais de Calibração de Hora  
via GPS e Ondas de Rádio 

 
MRG-G1000RT 

 
BASILEIA, 18 de março de 2015 – a Casio Computer Co., Ltd., anunciou hoje o lançamento do 
novo elemento da série topo de gama MR-G, parte da linha de relógios resistentes ao choque, 
G-SHOCK. O novo G-SHOCK MRG-G1000RT com liga de Ti64 recristalizada*2 transmite a 
qualidade do padrão nie*1, uma das técnicas tradicionais utilizadas nas espadas japonesas, e vai 
ser produzido numa edição limitada de apenas 100 relógios disponíveis em todo o mundo. 
*1 Um padrão nie é uma estrutura em cristal na superfície da lâmina caraterizada por um padrão granuloso 
* 2 Ti64 é um tipo de liga constituído por 90% de titânio, 6% de alumínio e 4% de vanádio 
 
A série MR-G encontra-se no topo da linha G-SHOCK, mesclando a tecnologia avançada com o 
fino artesanato de metal, para criar o que há de mais resistente, sempre com a maior atenção ao 
detalhe. 
 
O novo relógio G-SHOCK MRG-G1000RT herda as funcionalidades do modelo em que se baseia, 

o MRG-G1000 – um sistema avançado de medição de tempo que recebe sinais de calibração de 
hora via GPS e ondas de rádio e oferece ainda a tecnologia Dual Dial World Time, que apresenta 
simultaneamente as horas em duas cidades diferentes. O design do MRG-G1000RT foi 

desenvolvido sob o tema “Made in Japan”, como forma de expressar orgulho nas origens da 
G-SHOCK enquanto marca japonesa. 
 
Inspirado pelo padrão nie, característico das espadas japonesas e que representa o auge do 
artesanato japonês, o bisel e a placa de metal são feitos em liga Ti64 endurecida por um processo 
de recristalização. Este processo confere ao bisel e à placa de metal um acabamento precioso 
que resplandece primorosamente quando exposto à luz. 
 

O MRG-G1000RT apresenta um revestimento de DLC, de cor “Japan blue” profundo*3, que muda 
suavemente de aspeto dependendo do ângulo de visão, conferindo ao relógio uma matiz madura 

e atraente. Fiel às suas raízes “Made in Japan”, o relógio incorpora outras características de estilo 
inspiradas pelas tonalidades do artesanato tradicional japonês, como a gravação de metal, com 
parafusos frontais e numeração em tom dourado no mostrador do relógio. 
*3 Os revestimentos em carbono-diamante (DLC) fornecem um acabamento em carbono duro não cristalizado constituído 
maioritariamente por hidrogénio e carbono. 
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MRG-G1000RT 

 
Especificações 

 
Construção Resistente ao choque 
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,*4 manual); obtenção de informação 
da posição (manual) 
*4 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 independentes 

Outras funções 
Calendário totalmente automático; indicação das horas em formato 
12/24; indicador do nível de carga da pilha; luz de fundo 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*5 ativa, 
após carregamento total 
*5 O visor desliga-se após um determinado período num local escuro 

Tamanho da Caixa 54,7 × 49,8 × 16,9 mm 

Peso total Aprox. 154g 
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