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We creëren de volgende generatie van  
kwalitatieve horloges  

met behulp van digitale technieken 
 
Met trots kondigen wij aan dat Casio Computer Co., Ltd. 
ook in 2016 weer op Baselworld aanwezig zal zijn. En ook 
dit jaar presenteren wij weer de baanbrekende ideeën van 
de slimste horlogemakers ter wereld en de geweldige 
producten waarin deze ten uitvoer komen. 
 
Bij Casio geloven wij dat het ultieme uurwerk voor een 
hedendaagse zakenman of -vrouw altijd de juiste tijd moet 
aangeven, waar ter wereld hij of zij zich ook bevindt. Sinds 
2014 ontwikkelt Casio nieuwe horloges met behulp van het 
concept ‘Global Time Sync’. Onze horloges blijken keer op 
keer de harten te veroveren van onze klanten - van de 
G-SHOCK- en OCEANUS-horloges die zijn uitgevoerd met 
GPS Hybrid Wave Ceptor-techniek voor het op intelligente 
wijze ontvangen van GPS en zendergestuurde 
tijdskalibrerende signalen, tot EDIFICE-horloges die 
synchroniseren via een smartphone naar lokale tijd. 
 
Casio heeft een nieuw systeem ontwikkeld dat contact maakt met een smartphone zodat het 
waar dan ook ter wereld altijd de juiste tijd weergeeft dankzij online tijdservers. De nieuwe 
EDIFICE- en SHEEN-horloges die we dit jaar presenteren, zijn compatibel met dat systeem. 
Horloges van Casio blijven zich continu ontwikkelen om nog beter te synchroniseren met 
wereldtijden. 
 
Naast de geavanceerde functies en innovatieve designs, heeft Casio de schoonheid en 
uitstraling van onze horloges verder verfijnd door nog meer aandacht te besteden aan 
materialen en afwerking. Wij willen namelijk dat onze horloges nog meer gezien gaan worden 
als mooie en gewaardeerde objecten. 
 
Dit jaar zal Casio op Baselworld zijn premium metalen, analoge horloges presenteren in hal 
1.1. We laten alles zien - van de populaire en kwalitatieve MR-G- en MT-G-horloges uit de 
G-SHOCK-familie tot het OCEANUS-merk van hoge kwaliteit. Wij richten ons hier op onze 
premium modellen; horloges met functies en constructie waarvoor gebruik is gemaakt van 
hypermoderne digitale technologieën en productietechnieken in onze Yamagata Casio-fabriek 
in Japan. Wij hosten daarnaast onze normale stand in hal 2.1 waar we de G-SHOCK-, 
BABY-G-, EDIFICE-, PRO TREK-, en SHEEN-merken presenteren. Ook krijgt u de kans de 
WSD-F10 Smart Outdoor Watch te bekijken, die zijn debuut maakte in januari van dit jaar 
tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. 
 
We heten u graag welkom in onze stand waar u de creatieve Casio-sfeer zelf kunt ervaren. 


