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Casio presenteert PRO TREK-horloge met nieuwe 
kompasrichtingsensor voor outdoor-activiteiten 

Uitgebreid aantal functies, zoals getijdedisplay en nauwkeurige kompasrichting, atmosferische 
druk-/hoogte- en temperatuurmetingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    PRW-7000 
 
Basel, 16 maart 2016 - Vandaag presenteert Casio Computer Co., Ltd. de lancering van de 
nieuwe PRW-7000 in de PRO TREK-serie van outdoor horloges. De PRW-7000 is waterbestendig 
tot 20 bar en heeft een kompasrichtingsensor met automatische horizontale compensatie. De 
tweede wijzer en indicatorwijzer geven veel verschillende outdoor-gegevens weer die in een 
oogopslag te lezen zijn. 
 
Voor de PRO TREK-serie van outdoor-horloges gebruikt Casio sensortechnologie voor het meten 
van verschillende soorten outdoor-gegevens. Een van de functies waarmee PRO TREK-modellen 
zijn uitgevoerd, is de Triple Sensor Ver. 3-technologie. Hierdoor levert het nauwkeurige 
kompasrichting en atmosferische druk-/hoogte- en temperatuurlezingen. Dit maakt hem vooral 
favoriet bij mensen die actief zijn in de bergen en andere geweldige natuurlijke gebieden. 
 
De PRW-7000 is voorzien van Triple Sensor Ver. 3-technologie met handige functies voor allerlei 
outdoor-activiteiten, van klimmen en hiken tot activiteiten op het water, zoals vissen, kajakken en 
raften. 
 
De kompasrichtingsensor is voorzien van automatische horizontale compensatie, dat zeer 
nauwkeurige lezingen mogelijk maakt zelfs tijdens activiteiten waarbij het horloge continu 
gedraaid is. Het digitale display en de tweede wijzer geven verschillende meetgegevens weer. 
Daarnaast is er een indicator-wijzer op de 5 uur-positie geplaatst die wordt aangedreven door een 
Dual Coil-motor, waardoor deze op hoge snelheid kan bewegen en dus snel gegevens kan 
weergeven, zoals getijde-informatie, atmosferische druk en hoogteverschillen. Een 
richtinggeheugen onthoudt de richting van de bestemming met de tweede wijzer die naar het 
noorden wijst en de indicator-wijzer die naar de bestemming wijst. 
 
Grote indexmarkeringen en een contrasterende wijzerplaat zorgen voor maximale leesbaarheid. 
Het horloge is waterbestendig tot 20 bar en vissers zullen blij zijn met de vistimer die aangeeft wat 
de beste tijden zijn om te gaan vissen. De PRW-7000 is met al zijn verschillende functies dus zeer 
handig voor allerlei activiteiten.  
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Specificaties 
 

Prestatie 
Bestand tegen een lage temperatuur (-10°C/14°F), 200-meter 
waterbestendig 

Radiofrequenties 
77.5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: GB); 60 kHz (WWVB: 
VS); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, 
Japan); 68.5 kHz (BPC: China) 

Ontvangst 
radiosignalen 

Automatische ontvangst tot 6 keer per dag (bij gebruik in China tot 5 
keer per dag); handmatige ontvangst 

Digitale kompas 

Meet richting en geeft het weer als een van de 16 punten met de 
tweede wijzer; meetbereik: 0° tot 359°; meeteenheid: 1°; 60 
seconden continue meting; richtinggeheugen (slaat één set van 
graden en richting op); automatische horizontale compensatie; 
bidirectionele kalibratie en magnetische declinatiecorrectie 

Barometer 

Meetbereik: 260 hPa to 1.100 hPa (7,65 inHg tot 32,45 inHg); 
atmosferische druktendens (gemeten elke 2 uur of 30 minuten), 
meeteenheid: 1 hPa (0,05 inHg); atmosferische 
druktveranderingindicator (±10 hPa); waarschuwing grafische 
atmosferische druktendens (wijzer geeft drukveranderingen aan) 

Hoogtemeter 

Meetbereik: -700 tot 10.000 m (-2.300 tot 32.800 ft.); meeteenheid: 
1 m (5 ft.);  handmatige geheugenmetingen (tot 30 records, elk 
inclusief hoogte, datum en tijd); automatisch loggen van gegevens 
(hoogtes hoog/laag, cumulatieve stijging en daling tijdens bepaalde 
tochten); hoogtewijzigingindicator (±100m / ±1000 m); relatieve 
hoogtelezingen (-3,000m tot 3,000 m); instelling intervalmeting**3 
(elke 5 seconden / elke 2 minuten) 
 *1 seconde voor eerste 3 minuten 

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

Stopwatch 
1/100 seconden; meetcapaciteit: 24 uur; meetmodus: verstreken 
tijd, tussentijd, 1ste en 2de tijde 

Wereldtijd 
48 steden (31 tijdzones; zomertijd aan/uit; switchen tussen 
thuisstad/wereldtijd) en UTC, automatisch schakelen tussen zomer- 
en wintertijd) en UTC 

Countdown-timer Meeteenheid: 1 seconde (maximum 60 minuten) 
Alarm 5 onafhankelijke alarmen; uursignaal 
Getijdedisplay Getijdeniveau voor specifieke datums en tijden 
Maangegevens Maanstand van de specifieke datum 
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Overige functies 

Weergave zonsop-/ondergang; vistimer; volautomatische kalender; 
12/24-uurformaat; batterijniveau; batterijcapaciteit-indicator; 
knopbediening toon aan/uit; volledige automatisch dubbele 
LED-achterkantverlichting met nagloeien:1,5/3,0 seconden; 
Hand-concealment functie (handmatig, auto: barometer /altimeter / 
thermometerfunctie) 

Power source 
Tough SolarTM-aandrijvingssysteem (hoge-capaciteit lichtenergie 
aangedreven systeem) 

Continue werking 
Ongeveer 23 maanden met de energiebesparende functie* AAN na 
volledig opladen  
*Display sluit af na een bepaalde periode op een donkere plaats 

Afmetingen 58.7×52.3×14.5 mm 
Totaal gewicht Ongeveer 95g 

 
 
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 
 


