PERSBERICHT
Casio presenteert SHEEN-horloge dat verbonden kan worden met een
smartphone
voor accurate tijdsweergave
Time Ring-series met nieuwe perzikgoudkleurige geïoniseerde laag
Voor vrouwen die elk moment koesteren

SHB-100

Casio Watch+App

BAZEL, 16 maart 2016 - Vandaag kondigt Casio Computer Co., Ltd., aan dat het een nieuwe
horloge zal introduceren in de lijn van SHEEN-horloges - uurwerken gebaseerd op het concept:
‘Elegant, Smart and Shining’. De SHB-100, een model uit de Time Ring-serie is het eerste
dameshorloge van Casio dat verbonden kan worden met een smartphone en een accurate
tijdsweergave biedt aan vrouwen voor wie tijd waardevol is.
Casio heeft Global Time Sync-concept geïntroduceerd om analoge horloges te ontwikkelen die
voldoen aan de eisen van deze tijd. Casio heeft een aantal horloges ontwikkeld in het Global Time
Sync-concept: G-SHOCK- en OCEANUS-horloges met GPS Hybrid Wave Ceptor-technologie die
zowel GPS- als zendergestuurde tijdskalibrerende signalen ontvangen en EDIFICE-horloges die
gekoppeld kunnen worden aan een smartphone. Deze horloges hebben veel bijval gekregen als
geavanceerde uurwerken die overal ter wereld accurate tijd weergeven.
De SHB-100 is een door lichtenergie aangestuurd horloge dat verbonden kan worden met een
smartphone; het eerste dameshorloge van Casio met die mogelijkheid. Het horloge linkt met de
Casio Watch+-app met een uniek systeem dat verbinding maakt met online tijdservers over de
hele wereld om een accurate tijdsweergave te bieden. Deze wordt vervolgens weergegeven op
een eenvoudige, zachtgekleurde interface speciaal ontworpen voor vrouwen. Dankzij dit systeem
is het eenvoudiger dan ooit om wereldtijd in te stellen en dus altijd op tijd te zijn.
De SHB-100 geeft thuistijd en wereldtijd gelijktijdig weer - de laatste wordt weergegeven op een
subwijzerplaat die op de 8 uur-positie is gepositioneerd. De subwijzerplaat heeft een dubbele ring
in twee verschillende kleuren. De overlappende ringen zorgen voor een mooi designelement met
elegante vloeiende lijnen.
De kast heeft een brede wijzerplaat met sprankelende, multidimensionale indexmarkeringen voor
optimale leesbaarheid. De indexmarkeringen worden gemaakt met behulp van microscopische
technieken die zijn ontwikkeld in de Yamagata Casio-fabriek in Japan, de toonaangevende
productiefaciliteit van Casio. Twee Swarovski®-kristallen versieren de 12 uur-positie - een briljante
aanvulling op het elegante wijzerplaatontwerp.
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En voor de nieuwste SHEEN heeft Casio een nieuwe perzikgoudkleurige geïoniseerde plaat
ontwikkeld. Deze pure kleur heeft een elegante glans die de vrouwelijke huidskleur mooi doet
uitkomen en van ongekende schoonheid is. Dankzij de beweegbare band zit hij altijd perfect
rondom de pols. De SHB-100 is een elegante decoratie voor de vrouwelijke pols en de ideale
keuze voor de vrouw die graag bij de tijd is.
Model
SHB-100D-4A
SHB-100SG-7A
SHB-100CG-4A

Kleur
Zilver
Tweekleurig
Perzik goud

Ionische
laag
×
ja
ja

Belangrijkste kenmerken van de SHB-100
Met het installeren van de gratis CASIO WATCH+-smartphone-app kan de drager gebruik maken
van de volgende mobiele koppelingsfuncties voor de SHB-100:
■ Eenvoudig instellen van de tijd voor ruim 300 wereldsteden vanuit de CASIO WATCH+-app.
■ Het horloge corrigeert vier keer per dag automatisch thuistijd, wereldtijd en zomertijd.
■ Dankzij One-Touch tijdsaanpassing kan de draagster sneller en met slechts een druk op de knop
aanpassen naar lokale tijd tijdens reizen naar het buitenland.
■ Eenvoudig switchen tussen thuistijd en wereldtijd vanaf de app of een knop op het horloge.
■ Met de phonefinderfunctie kan met één druk op de horlogeknop een alarm op de smartphone
worden geactiveerd.
* The CASIO WATCH+-app kan worden gedownload in de App Store voor iPhone of Google Play voor Android-smartphones op
het moment van de presentatie van de SHB-100-horloges.

Specificaties
5 bar

Waterbestendig
Communicatiespecificaties

Horlogefuncties

Power source

Communicatiestandaard
Signaalbereik
Dual Time

Overige functies

Bluetooth® Smart
Tot 2m (kan verschillen afhankelijk van de omgeving)
Switchen van thuistijd
Mobiele koppelingfuncties (wereldtijd: meer dan 300
steden, one touch-tijdsaanpassing, automatische
tijdsaanpassing,
one-touch
tijdsaanpassing,
telefoonvinder);
volautomatische
kalender;
waarschuwing lage batterijspanning
Tough SolarTM aandrijvingssysteem (lichtenergie
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Continue werking

aangedreven systeem)
Ongeveer 22 maanden met energiebesparende functie*
AAN na volledig opladen.
* Wijzers stoppen om energie te besparen als horloge in het donker wordt
gelaten

Afmetingen
Totaal gewicht

40.2×35.0×10.3mm
Ongeveer 85g

G-SHOCK, OCEANUS, EDIFICE en SHEEN zijn geregistreerde handelsmerken van Casio Computer Co., Ltd.
Andere bedrijfs- of productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van die bedrijven
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