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Bruker digital teknologi for å skape 
neste generasjons  

klokker av beste kvalitet 
 
Casio Computer Co., Ltd. er stolt over å stille ut i 
Baselworld. Dette året presenterer vi enda en gang de 
banebrytende ideene fra våre skarpeste hoder i 
klokkeindustrien og de flotte produktene som disse 
ideene har brakt på det globale markedet. 
 
Vi i Casio tror at den beste klokken for personer i 
dagens globale forretningsliv er den som alltid viser 
nøyaktig tid overalt i verden. Siden 2014 har Casio 
utviklet nye klokker innen konseptet "Global Time 
Sync." Fra G-SHOCK og OCEANUS-klokker utstyrt 
med GPS Hybrid Wave Ceptor-teknologi, som på en 
intelligent måte tar imot GPS og radiosignal for 
tidsjustering, til EDIFICE-klokkene som kan 
synkroniseres til lokal tid med en smarttelefon, har 
disse klokkene bevist at de er kundenes favoritter. 
 
Casio har utviklet et nytt system som kobler seg til en smarttelefon for vise nøyaktig 
tid overalt i verden, ved å bruke internettets tidsservere. De nye EDIFICE- og 
SHEEN-klokkene vi lanserer i år vil bli kompatible med dette systemet. Casioklokkene 
er kontinuerlig under utvikling for å kunne synkroniseres enda bedre med global tid. 
 
I tillegg til avanserte funksjoner og innovativ design, har Casio gjort klokkene enda 
penere og tiltalende ved å vie mer oppmerksomhet til materialer og finish, så vel som 
å prøve å øke verdien av våre klokker som gjenstander man får et eierforhold til. 
 
På årets Baselworld viser Casio førsteklasses analoge metallklokker i Hall 1.1, 
rangert fra MR-G av høy kvalitet som alltid er populære og MT-G-klokker i 
G-SHOCK-serien, til det eksklusive merket OCEANUS. Utstillingen der fokuserer på 
våre beste modeller, klokker med egenskaper og bygget i henhold til digital 
spissteknologi og produksjonsteknikken utviklet på Casiofabrikken Yamagata i Japan. 
Vi vil også vise frem vår faste salgsstand i Hall 1.2, der vi presenterer merkene 
G-SHOCK, BABY-G, EDIFICE, PRO TRECK og SHEEN, samt vår WSD-F10 Smart 
Outdoor Watch, som nettopp har hatt sin debut på elektronikkmessen Consumer 
Electronics Show i Las Vegas i januar. 
 
Vi inviterer deg til å ta en tur innom våre stander og se CASIOs kreativitet med egne 
øyne.  


