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Casio presenteert de eerste G-SHOCK FROGMAN met  

waterdieptesensor 
Professioneel duikershorloge ontworpen voor de meest uitdagende onderwatermissies met  

atmosferische druk-, temperatuur- en magnetische sensoren 

 

 
                                   GWF-D1000 

 
BAZEL, 16 maart 2016 — Vandaag kondigt Casio Computer Co., Ltd. de nieuwe FROGMAN 
GWF-D1000 aan. Dit duikershorloge is de nieuwste aanwinst binnen de G-SHOCK-lijn van 
schokbestendige horloges. De GWF-D1000 is uitgevoerd met drie sensoren en kan de meest 
uitdagende onderwatermissies probleemloos aan. 
 
Het schokbestendige FROGMAN-duikershorloge is ISO 200-meter waterbestendig en heeft een 
unieke asymmetrische vorm waardoor de polsbewegingen niet belemmerd worden. Sinds de 
presentatie van het eerste FROGMAN DW-6300 horloge in 1993, heeft Casio de DW-8200 
(1995) op de markt gebracht, gemaakt van roestbestendig titanium, de DW-9900 (1999) met een 
kleine vormaanpassing, de GW-200 (2001) met lichtenergie en de GWF-1000 (2009) die 
zendergestuurde tijdskalibrerende signalen ontvangt die worden uitgezonden vanaf zes stations 
wereldwijd. FROGMAN-horloges zijn continu in ontwikkeling omdat ze altijd worden voorzien 
van de laatste technologieën. 
 
De FROGMAN GWF-D1000 vertegenwoordigt een andere grote stap voorwaarts in de evolutie 
van FROGMAN-horloges met drie precisiesensoren voor het meten van waterdiepte, -temperatuur 
en kompasrichting. Hij is ontworpen om te gebruiken onder de meest barre omstandigheden en 
dus uitermate geschikt voor gebruik door de kustwacht. De GWF-D1000 is tevens de eerste in de 
FROGMAN-serie met een waterdieptemeter die tot 80 meter diep meet, in stappen van 10 
centimeter. De temperatuurfunctie meet de watertemperatuur in stappen van 0,1 graden Celsius 
en het kompas (dat is uitgevoerd met auto-horizontale compensatie), meet de richting in stappen 
van 1 graad, zelfs als hij gedraaid is. Deze sensoren bieden realtime meetgegevens ter 
ondersteuning van zoek- en reddingsacties onder water. Het horloge heeft een uitgebreid aanbod 
professionele functies, zoals een getijdedisplay dat eb en vloed weergeeft, een logfunctie 
waarmee men duikactiviteiten kan opslaan (duiktijd, maximale waterdiepte en laagste 
watertemperatuur) en een alarm dat waarschuwt als men te snel stijgt. 
 
De buitenkant van de GWF-D1000 heeft ook een transformatie ondergaan met kenmerken die de 
duurzaamheid aanzienlijk verbeteren. De asymmetrische vorm van de eerdere 
FROGMAN-horloges is gebleven, maar de GWF-D1000 heeft een glas gemaakt van 
krasbestendig saffier en een polsband die is verstevigd met een insert van koolstofvezel. Het 
horloge heeft grote knoppen die eenvoudig te bedienen zijn, zelfs met handschoenen aan.  
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De achterkant van de kast heeft een coating van diamond-like carbon (DLC) en is gegraveerd met 
een FROGMAN-pictogram: een gestileerde kikvorsman die in de donkere zee duikt met een 
duiklamp in zijn hand.  
 

Model Ionische laag 
GWF-D1000-1 - 
GWF-D1000B-1 Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       GWF-D1000-1                  GWF-D1000B-1             
 

 
Specificaties 

 
Functies Schokbestendig 
Waterbestendig ISO 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 

Duikfuncties Meetbereik: 0 m tot −80 m (−252,5 ft.); meeteenheid: 0,1 m (0,5 ft.); 
meting duiktijd tot 6 uur (1-seconden intervallen tot 180 minuten, 
1-minuut intervallen na 180 minuten); automatische start/stop van 
meten op een diepte van 1,5 meters (5 ft.) en automatische 
loggeheugen in duikmodus; weergave oppervlakte-intervaltijd (max. 48 
uur); waarschuwing bij te snel stijgen 

Loggegevens Slaat 20 duiklogs op (inclusief starttijd duik, duiktijd, maximale diepte en 
laagste watertemperatuur) 

Digitaal kompas 

0–359 graden kompasrichtingmeting, richting weergegeven als een van 
16 punten (geen weergave in duikmodus), 60 seconden continue meting 
(20 seconden in duikmodus), noord-zuid-west-oost grafische weergave, 
richtinggeheugen, automatische horizontale compensatie, bidirectionele 
kalibratie, magnetische declinatiecorrectie 

Thermometer Meetbereik: -10 tot 60°C (14 tot 140°F); meeteenheid: 0,1°C 

Tijdstempel 
Neemt 20 datum en tijdsets op (alsmede waterdiepte en 
-temperatuurdruk tijdens meting waterdiepte, druk tijdens meten 
kompasrichting en temperatuur tijdens meten temperaturen) 

Maanstanden Maanstand van de specifieke datum, maanfasedisplay 
Getijdedisplay Getijde: 6 niveaus 

Wereldtijd 48 steden (31 tijdzones, zomertijd aan/uit) en UTC; direct toegang tot 
UTC 

Stopwatch 1/100 seconden stopwatch; 100-uur teller (met tussentijd) 

Countdown-timer Meeteenheid: 1 minuut; invoerbereik: 1 minuut tot 24 uur (1-minuut 
stappen en 1-uur stappen) 
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Alarm 5 afzonderlijke alarmen per dag (met 1 snooze-alarm); tijdsignaal per 
uur 

Overige functies 
Batterij-indicator; volledige auto-kalender; 12/24-uursformaat; 

knopbediening toon aan/uit; volledige automatisch dubbele 

LED-achterkantverlichting met nagloeien; 1,5/3,0 seconden 
Stroomvoorziening Tough Solar Power (lichtenergie aangedreven systeem) 

Continue werking 
Ongeveer 23 maanden met energiebesparende functie * AAN na 
volledig opladen 
* Energiebesparing na een bepaalde periode op een donkere plaats 

Afmetingen 59.2×53.3×18mm 
Totaal gewicht Ongeveer 141g 

 
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 
 


