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Casio presenteert de EDIFICE met inzetwijzerplaat  

met afbeelding van de aarde 
Maakt verbinding met een smartphone en ondersteunt het nieuwe accurate tijdsysteem:  

Imaginative World Time Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  EQB-600D-1A2 
 
BAZEL, 16 maart 2016 - Vandaag kondigt Casio Computer Co., Ltd. het nieuwe 
EQB-600D-horloge aan, de meest recente toevoeging aan de EDIFICE-serie van geavanceerde 
horloges waarin hypermoderne technologie tot leven komt in een dynamische styling. De 
EQB-600D kan verbonden worden met een smartphone en heeft een nieuwe, multidimensionale 
inzetwijzerplaat met een prachtige afbeelding van de aarde. Het horloge is de volgende stap in de 
evolutie van wereldtijd met een verbeeldingsvolle display.  
 
Casio heeft het Global Time Sync-concept geïntroduceerd om analoge horloges te ontwikkelen 
die voldoen aan de eisen van de hedendaagse tijd. Casio heeft een aantal horloges ontwikkeld 
binnen het Global Time Sync-concept: G-SHOCK- en OCEANUS-horloges met GPS Hybrid Wave 
Ceptor-technologie die zowel GPS- als zendergestuurde tijdskalibratie signalen ontvangen en 
EDIFICE-horloges die gekoppeld kunnen worden aan een smartphone om de tijd in te stellen voor 
ruim 300 steden wereldwijd. Deze horloges hebben veel bijval gekregen als geavanceerd 
uurwerken die overal ter wereld accurate tijd weergeven. 
 
De EQB-600D heeft een 3D-Globe Dial: een koepelvormige multidimensionale inzetwijzerplaat 
met een afbeelding van de aarde waarin wereldtijd op een aantrekkelijke manier wordt 
weergegeven. De gedetailleerde afbeelding van de aarde is tot stand gekomen met behulp van 
geavanceerde spuitgiettechniek ontwikkeld bij Yamagata Casio Co., Ltd., de fabriek van Casio in 
Japan. Dankzij een gepolariseerde afwerking verandert de kleur als je er vanuit een andere hoek 
naar kijkt, wat het horlogedesign nog meer bijzonder maakt. 
 
De inzetwijzerplaat met 3D-afbeelding van de aarde werkt samen met wereldtijd die wordt 
weergegeven op de inzetwijzerplaat op 8 uur en roteert elke 24 uur, net als de aarde. De gebogen 
wijzer op de inzetwijzerplaat wijst de tijd aan voor de wereldtijdstad. Als de wijzer van de 
inzetwijzerplaat zich in het bovenste deel van de 3D Globe Dial bevindt, is het nacht (tussen 18.00 
en 6.00 uur) in die tijdzone. Als hij zich on het onderste deel bevindt, is het dag (tussen 6.00 - 
18.00 uur) in die tijdzone. Op deze manier wordt de tijd niet alleen via een tijdsindicatie 
weergegeven, maar ook visueel gemaakt. 
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Casio heeft het Accurate Time System ontwikkeld dat nog meer tijdsfuncties mogelijk maakt als 
het verbonden wordt met een smartphone. Dit systeem is onderdeel van de CASIO Watch+ 
smartphone-app, die verbonden kan worden met de EQB-600D. Het systeem verbindt online 
tijdservers die tijdsgegevens verzenden op basis van een oorspronkelijke kaartdatabase om 
accurate tijden te verkrijgen door tijdszonegegevens op te halen uit verschillende locatie- en 
zomertijdgegevens. 
 
De EDIFICE EQB-600D levert accurate tijd met innovatieve functies die continu wereldtijd leveren. 
 
 

Model 3D Globe Dial kleur 
EQB-600D-1A2 Blauw 
EQB-600D-1A Zwart 
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3D Globe Dial 

 
Specificaties 

Waterbestendig 10 bar 

Communicatie- 
specificaties 

Communicatie- 
standaard 

Bluetooth® Smart 

Signaalbereik Tot 2m (kan verschillen afhankelijk van de omgeving) 

Horloge- 
functies 

Dual Time Wisselen tussen de thuistijd en  wereldtijd 

Overige functies 

Mobiele koppelingfuncties (wereldtijd: meer dan 300 
steden, automatische tijdsaanpassing, one-touch 
tijdsaanpassing, phonefinder); volautomatische-kalender; 
dag- en datumweergave; waarschuwing lage 
accuspanning 

Precisie op normale temperatuur 
 

±15 seconden per maand 
*wanneer er nooit wordt verbonden met een smartphone 
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Stroomvoorziening 
Tough SolarTM aandrijvingssysteem (lichtenergie 
aangedreven systeem) 

Continue werking 

Ongeveer 19 maanden met de energiebesparende 
functie*3 AAN na volledig opladen. 
*3 wijzers stoppen om energie te besparen als horloge in het donker wordt 
gelaten 

Afmetingen Ongeveer 51,9×47,3×13,3mm 
Totaal gewicht Ongeveer 170g 
EDIFICE en G-SHOCK zijn geregistreerde handelsmerken van Casio Computer Co., Ltd. 
Andere bedrijfs- of productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van die bedrijven 

 
 
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 
 


