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Casio presenteert G-SHOCK MT-G gemaakt om  

lang van te genieten  
Afgewerkt met een rosé-gouden verouderde geïoniseerde laag en uitgevoerd met een 

geavanceerd uurwerksysteem dat zowel GPS als zendergestuurde tijdskalibrerende signalen 
ontvangt 

 

                                 MTG-G1000AR 
 
BAZEL, 16 maart 2016 - Vandaag kondigt Casio Computer Co., Ltd. de MTG-G1000AR aan, 
een nieuw model binnen de MT-G-serie ontworpen met een stoere en toch elegante look. 
Het horloge is gemaakt om langdurig te dragen, zelfs onder barre omstandigheden, en gaat 
er met het dragen steeds beter uitzien. 
 
MT-G-horloges hebben een unieke combinatie van de geraffineerde look van metaal en 
kunststof met een ongekende schokbestendigheid. Onder de modellen in deze line-up vinden 
we de MTG-G1000D, die afgelopen jaar werd geïntroduceerd. Deze is uitgevoerd met het 
Casio hybride uurwerk waarmee zowel GPS- als zendergestuurde tijdskalibrerende signalen 
ontvangen kunnen worden. De MTG-G1000D wordt hoog gewaardeerd door reizigers voor 
het vermogen om accurate tijd weer te geven, waar dan ook ter wereld, maar ook voor het 
comfortabele lichtgewicht kunststof en de aantrekkelijke metalen finish.  
 
Casio heeft de MTG-G1000D gebruikt als basismodel voor de nieuwe MTG-G1000AR. Dit 
speciale model dat is ontworpen met een verzonken wijzerplaat is geschikt voor barre 
omstandigheden en is toch altijd stijlvol: een kenmerkende functie van G-SHOCK. Casio heeft 
het oppervlak afgewerkt met een roze-gouden ionische laag, * die wordt toegevoegd aan een 
zwarte ionische laag en vervolgens wordt afgestript zodat een deel van de zwarte laag te zien 
is. Dit geeft het geheel een vintage en gedragen uitstraling. De wijzers (die oplichten in het 
donker) zijn voorzien van een bijpassende rosé-gouden kleur evenals de subwijzerplaat op 10 
uurs positie. Op al deze verschillende manieren is het horloge geïnspireerd op en gemaakt 
om te herinneren aan een verzonken schat, tot in het kleinste detail. 
*Een geïoniseerde laag is een methode waarmee het oppervlak bewerkt wordt waarin een 
versterkt membraan, gemaakt van geïoniseerde metalen en geproduceerd in een vacuüm, 
wordt aangebracht als coating. Het is zeer kras- en roestbestendig. 
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Specificaties 
 

Functies 
Triple G Resist (schokbestendig, bestand tegen middelpuntvliedende 
krachten en vibratiebestendig) 

Waterbestendig 20 bar 
GPS-signaalfrequentie 1575,42 MHz 

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) 

GPS-signaalontvangst 

Tijdskalibratie (auto,* handmatig); verkrijgen van positiegegevens 
(handmatig) 
*GPS-signalen worden automatisch ontvangen als het horloge herkent dat ze in de regio 
beschikbaar zijn. 

Ontvangst 
radiosignalen 

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

Wereldtijd 
Standaard tijd voor 27 steden (40 tijdszones; zomertijd aan/uit; zomertijd 
auto switchen); UTC; switchen tussen thuistijd/wereldtijd; directe 
toegang tot UTC 

Stopwatch Meeteenheid: 1 seconde; meetcapaciteit: 24 uur 

Countdown-timer 
Meeteenheid: 1 seconde; countdown-bereik: 1 minuut tot maximaal 24 
uur 

Alarm 1 onafhankelijk dagelijks alarm 

Andere functies 
Automatische handcorrectie (uur-, minuten-, secondewijzer), 
waarschuwing lage batterijspanning, dag- en datumdisplay, 
volautomatische kalender, LED-verlichting (super illuminator) 

Power source Tough Solar Power (lichtenergie aangedreven systeem) 

Continue werking 
Ongeveer 19 maanden met de energiebesparende functie* AAN na 
volledig opladen 
*Power-saving sluit af na een bepaalde periode op een donkere plaats 

Afmetingen Ongeveer 58,8×54,7×16,9 mm 
Totaal gewicht Ongeveer 198g 
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