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Casio lanceert nieuwe BABY-G-modellen geïnspireerd op 
glamping aan de kust. 

Met getijdedisplay, waterbestendig tot 20 bar en sportieve luxueuze look  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   BGA-220 

 
Tokyo, 16 maart 2016 - Vandaag presenteert Casio Computer Co., Ltd. de nieuwe 

horloges in de Baby-G-lijn met als concept ‘tough & cool’. Er worden vijf nieuwe 

BGA-220-modellen gepresenteerd met een sportief design en luxueuze uitstraling - perfect 

voor glamping aan het strand. 

 

De nieuwe sportieve en smaakvolle BGA-220-modellen zijn geïnspireerd op het 

zogenaamde ‘glamping’ - een nieuwe trend in het kamperen waar gasten genieten van 

luxe voorzieningen en diensten in een mooie natuurlijke omgeving. De nieuwe modellen 

met als concept ‘glamping aan het strand’ zijn waterbestendig tot 20 bar en uitgevoerd met 

een getijdedisplay voor actuele informatie over eb en vloed. 

 

De roestvrijstalen glasring bestaat uit een 12-zijdige veelhoek als extra blikvanger. De 

bovenkant van de glasring heeft een matte afwerking en de zijkant is glanzend. Deze 

contrasterende afwerkingen maken de verfijnde look extra interessant. Daarnaast glinstert 

de metallic 3D-index subtiel als de draagster haar pols beweegt. Het resultaat is een 

kwalitatief en elegant gevoel. De wijzerplaat met dubbele laag heeft een golfdesign dat 

over de plaat rolt en elk van de vijf modellen heeft een andere, subtiele natuurlijke 

kleurencombinatie die doet denken aan golven, schelpen, fonkelend water en meer. En, 

zoals je kunt verwachten van een horloge dat is ontworpen voor glamping aan het strand, 

weet je met een enkele druk op de knop op 4 uur, wanneer het eb/vloed is en wat de 

temperatuur is. De nieuwe BABY-G-modellen zijn het perfecte horloge voor vrouwen die 

houden van elegantie terwijl ze een actief leven leiden in mooie, natuurlijke en uitdagende 

omgevingen. 
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Specificaties 

 

Functies Schokbestendig 
Waterbestendig 20 bar 

Thermometer Meetbereik: -10 tot 60°C (14 tot 140°F); meeteenheid: 0.1°C 
(0.2°F) 

Getijdedisplay Getijdeniveau voor specifieke datums en tijden 
Maanstanden Maanstand van de specifieke datum 
Wereldtijd 48 steden (31 tijdzones, zomertijd aan/uit) +UTC 
Stopwatch 1/1-seconde stopwatch; meetcapaciteit: 59’59” 

Countdown-timer Meeteenheid: 1 seconde; invoerbereik: 1 tot 60 minuten (1-minuut 
stappen) 

Alarm Dagelijks alarm; tijdsignaal per uur 
Overige functies LED-verlichting; volautomatische-kalender; 12/24-uur formaat 
Precisie op normale 
temperatuur ±30 seconden per maand  

Batterijduur ongeveer 2 jaar op SR726W × 2 

Afmetingen 46,9 × 45,3 × 15,1mm 
Totaal gewicht Ongeveer 55g 

 

Pers Contact 
Kult & Ace 

Nassaukade 155 

1058 LK AMSTERDAM 

Tel: +31(0)20 - 73 71 836 

Contactpersoon: Melanie Bosveld / Patricia Douma 

E-mail:  melanie@kultandace.com / patricia@kultandace.com 

 


