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Casio lanserer PRO TREK klokke med ny kompassensor for 
utendørs bruk 

Med omfattende egenskaper som inkluderer tidevannsindikator, presis kompasspeiling, 
atmosfærisk trykk/høyde og termometer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    PRW-7000 
 
BASEL, 16. mars, 2016 — Casio Computer Co. Ltd. annonserte idag at selskapet lanserer 
PRW-7000, det nyeste bidraget i PRO TREK-serien med utendørsklokker. PRW-7000 er vanntett 
til 20 bar og har kompassensor med auto-horisontal kompensasjon. Sekundviseren og indikatoren 
viser flere utendørsopplysninger og gir lettere oversikt på urskiven. 
 
PRO TREK-serien med utendørsklokker har Casio sensorteknologi som måler ulike typer 
utendørsdata. PRO TREK-modellene er i første rekke utstyrt med Triple Sensor Ver. 3-teknologi 
som gir presis kompasspeiling, atmosfærisk trykk/høyde, og temperaturavlesning, og har vist seg 
å være populær blant personer som er aktive i fjellet og andre steder i fri natur. 
 
PRW-7000 har Triple Sensor Ver. 3-teknologi som gir nyttige egenskaper utendørs, for aktiviteter 
som fjellvandring og turgåing til aktiviteter ved havet og i elver, som fiske, kajakk og rafting. 
 
Kompassensoren med auto-horisontal kompensasjon gir nøyaktig peilingsinformasjon, selv under 
aktiviteter der klokken er kontinuerlig skråstilt. Den digitale skjermen og sekundviseren angir 
begge forskjellige målingsopplysninger. Viseren ved 5 tallet er utstyrt med en dobbel spolemotor 
som gjør den istand til å bevege seg svært fort, og kan vise tidevannskurver og atmosfærisk trykk 
eller høydeforskjeller raskt. Peilingsminnet kan lagre retningen til stedet man skal til, ved å bruke 
sekundviseren til å peke mot nord og storeviseren til å peke mot bestemmelsesstedet. 
 
Store indekser og en urskive med markerte kontraster gjør det lettere å tolke informasjonen. 
Klokken er vanntett til 20 bar for å brukes ved havet, og sportsfiskere vil sette pris på 
fiskeklokke-funksjonen, som foreslår det beste tidspunktet for å fiske. Med sine mange muligheter 
er PRW-7000 nyttig til mange aktiviteter.  
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Beskrivelse 
 

Yteevne 
Motstandsevne mot lave temperaturer (-10°C), 200-meter 
vanntetthet 

Radiofrekvenser 
77.5 kHz (DCF77: Tyskland); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: 
USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, 
Japan); 68.5 kHz (BPC: Kina) 

Radiosignalmottak 
Automatisk mottak opptil seks ganger om dagen (unntatt i Kina, 
med opptil fem ganger dagen); manuelt mottak 

Digitalt kompass 

Måler og viser retning med 16 punkter med sekundviseren; 
måleromfang: 0° to 359°; måleenhet: 1°; 60 sekunders uavbrutt 
måling; bærende minne (registrerer et sett med grader og retning) 
auto-horisontal kompensasjon; toveis justering og magnetisk 
korrigering av misvisning 

Barometer 

Måleromfang: 260 hPa til 1,100 hPa (7.65 inHg til 32.45 inHg); viser 
atmosfærisk trykk-tendens (måles hver 2. time eller 30 minutter, 
måleenhet: 1 hPa (0.05 inHg); viser endring ved atmosfærisk trykk 
(±10 hPa); alarm for atmosfærisk trykk-tendens (pil viser 
betydningsfulle endringer i lufttrykket) 

Høydemåler 

Måleromfang: -700 m til 10 000 m; måleenhet: 1 m; mål med 
manuelt minne (opptil 30 registreringer, hver med høyde, dato, tid); 
auto loggdata (høy/lav høyde, kumulative stigning og senkning for 
visse turer; viser høydeendringer (±100m/±1000 m); relative 
høydeavlesninger (-3000 m til 3000 m); innstilling for 
målerintervaller* (hvert 5. sekund / hvert 2. minutt) 
 * 1 sekund bare for første 3 minutter 

Termometer Måleromfang: -10 to 60°C; måleenhet: 0.1°C 

Stoppeklokke 
1/100 sekund; målingskapasitet: 24 timer; målemodus: forløpt tid, 
passeringstid, 1. og 2. plass-tider 

Verdensur 
48 byer (31 tidssoner; sommertid på/av, lokal tid/verdensur for ulike 
byer) og universell tid (UTC), auto-oppsett/standard tid og universell 
tid. 

Nedtellingsmåler Måleenhet: 1 sekund (maksimum 60 minutter) 
Alarm 5 uavhengige daglige alarmer; timesignal 
Tidevannsindikator Tidevannsnivå for bestemt dag og tid 
Måneopplysninger Månealder på en bestemt dato 
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Andre funksjoner 

Viser tid for soloppgang/solnedgang; Fiskeklokke; komplett 
automatisk kalender; 12/24-timers format; viser lavt batteri; knapp 
for driftslyd på/av; full automatisk, dobbel LED bakgrunnslys med 
etterglød:1.5/3.0 sekunder; funksjon for å skjule viser (manuell, 
auto: barometer/høydemåler/termometerfunksjon) 

Kraftkilde Tough SolarTM kraftsystem (solladingssystem med høy kapasitet) 

Uavbrutt drift 
Rundt 23 måneder med energisparefunksjon* PÅ etter full lading  
*Skjermen skrur seg av etter en viss periode på et mørkt sted 

Kassens størrelse 58.7×52.3×14.5 mm 
Totalvekt Ca. 95g 
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