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Casio lanserer SHEEN-klokken som kan kobles til en smarttelefon  
for å vise nøyaktig tid 

Time Ring-serien, med nytt ionbelegg i ferskenfarget gull 
For kvinner som verdsetter øyeblikket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHB-100                Casio Watch+App 
 
BASEL, 16. mars, 2016 — Casio Computer Co. Ltd. annonserte idag at selskapet skal lansere det 
seneste bidraget til serien med SHEEN-klokker, basert på konseptet "Elegant, smart og skinnende."  
SHB-100 er en modell i Time Ring-serien, det første dameuret fra Casio som kan kobles til en 
smarttelefon, og som fokuserer på nøyaktig tid for kvinner som verdsetter tiden sin høyt. 
 
Casio innførte konseptet Global Time Sync for å utvikle analoge klokker for dagens globale virkelighet. 
Innenfor Global Time Sync har Casio utviklet G-SHOCK og OCEANUS-klokker med GPS Hybrid 
Ceptor-teknologi som mottar både GPS-satellitt og tidsjustering med signal fra radiosignal, og 
EDIFICE-klokker som kan kobles til en smarttelefon. Disse klokkene får ros for å være avanserte 
klokker som viser nøyaktig tid overalt i verden. 

 

SHB-100 er en klokke med solcelle og verdenstid, og kan kobles til en smarttelefon — for første gang 
for et Casio dameur. Klokken kan kobles til Casio Watch+ appen med et innebygget system som 
tilknyttes internettets tidsservere rundt i verden for å vise nøyaktig tid, og har et enkelt grensesnitt i 
dempede farger. Systemet sørger for nøyaktig tid og fjerner problemet med å stille inn verdenstiden, og 
gjør det enkelt å være presis. 
 
SHB-100 viser lokal tid med hovedviserne, og verdenstiden i den innfelte urskiven ved åttetallet. Den 
innfelte urskiven har en dobbel ringdesign som kjennetegnes av to ringer i forskjellige farger. De to 
overlappende ringene skaper et tiltalende motiv med elegante bølgende linjer, som forestiller klokkens 
tilkobling til verdensuret. 
 
Kassen har en bred urskive med funklende, flerdimensjonale indekspunkter for optimal lesbarhet. 
Indekspunktene er laget med en mikroskopteknikk som er utviklet ved Yamagata Casio Factory i 
Japan, Casios ledende produksjonssted. Et par Swarovski®krystaller dekorerer tolvtallet, som et 
glitrende tilbehør til urskivens elegante design. Casio har utviklet et nytt ionbelegg i ferskenfarget gull til 
den siste SHEEN-klokken.  
 
Denne originale fargen har en elegant glans som understreker fargen på kvinnens håndledd mens den 
fremhever seg selv. Bevegelige deler mellom klokkekassen og remmen gjør at klokken sitter perfekt på 
håndleddet. SHG-100 pryder håndleddet elegant og er den perfekte klokken for kvinner som verdsetter 
tidens dyrebare gang.   
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Modell Farge Ionbelegg 
SHB-100D-4A Sølv × 
SHB-100SG-7A Tofarget ja 
SHB-100CG-4A  Feskenfarget gull ja 

 
Hovedegenskaper for SHB-100 

Ved å installere den gratis CASIO WATCH+ smarttelefon appen, kan brukerne ha gleden av de 
medfølgende funksjonene for mobilkobling til SHB-100 
 
■ Det er lett å stille tiden for 300 byer i verden fra CASIO WATCH+ appen. 
■ Klokken justerer lokal tid og verdensuret automatisk, og korrigerer også sommertid, den oppdaterer 
fire ganger om dagen. 
■ 'One-Touch' tidsjustering gjør at brukeren lett kan stille inn lokal tid ved bare å trykke på en knapp ved 
utenlandsreiser. 
■ Det er lett å skifte mellom lokal tid og verdensur, via appen eller knappen på klokken. 
■ Telefonsøkerfunksjonen kan aktivere en smarttelefonalarm ved å presse på en knapp på klokken. 
* CASIO WATCH+ appen vil være tilgjengelig for nedlasting fra App Store for iPhone eller Google play for Android smarttelefoner 
sammen med lanseringen av SHB-100. 

 

 
 

Beskrivelse 
Vanntett 5 bar 

Kommunikasjons-  

beskrivelse 

Kommunikasjons- 
standard 

Bluetooth® Smart 

Signalrekkevide Opptil 2 m (kan variere avhengig av omgivelsenes forhold) 

Klokke-  

funksjoner 

Dobbel tid Hjemby og verdenstid– tiden kan byttes 

Andre egenskaper 

Mobiltilkoblings-funksjoner (verdensur: over 300 byer, 
'One-Touch' automatisk tidsjustering, automatisk 
tidsjustering, telefonsøk, etc.); komplett automatisk 
kalender; alarm for lavt batteri 

Kraftkilde Tough SolarTM kraftsystem (system med sollading) 

Uavbrutt drift 

Rundt 22 måneder med energisparingsfuksjon* PÅ etter 
full lading. 
*Visere stopper å spare energi når klokken blir liggende i 
mørket 

Kassens størrelse 40.2×35.0×10.3mm 
Totalvekt Rundt.85g 
 
G-SHOCK, OCEANUS, EDIFICE og SHEEN er registrerte varemerker fra Casio Computer Co., Ltd. 
Alle andre selskaper eller produktnavn er registrerte varemerker eller merker fra disse andre selskapene. 
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Pressekontakt 
Casio Scandinavia AS 
Geir Steinsbø 
Hillerenveien 82 
5174 Mathopen 
Norway 
Tel: +47 99212395 
Mail: geir.steinsbo@casio.no 
 


