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Casio lanserer EDIFICE med innfelt urskive  

med jordklodemotiv 
Kobling til smarttelefon og støtter nytt system for å vise nøyaktig tid;  

Fantasifull verdenstidsvisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQB-600D-1A2ER 
 
BASEL, 16. mars, 2016 — Casio Computer Co. Ltd. annonserte idag at selskapet skal lansere 
den nye EQB-600D klokken, det seneste bidraget til EDIFICE-serien med klokker, som har høy 
prestasjonsevne og kombinerer en dynamisk stil med spissteknologi. EQB-600D kan kobles til en 
smarttelefon og har en ny flerdimensjonal innfelt urskive med jordklodemotiv, som presenterer det 
siste innen utviklingen av verdenstidsvisning på en fantasifull måte.  
 
Casio innførte tidskonseptet Global Time Sync for å tilpasse analoge klokker til dagens globale 
tidsalder. Med Global Time Sync har Casio utviklet G-SHOCK og OCEANUS-klokker med GPS 
Hybrid Ceptor-teknologi som mottar både GPS-satellitt og radiosignaler for tidsjustering, og 
EDIFICE-klokker som kobles til en smarttelefon for å vise lokaltiden i rundt 300 byer over hele 
verden. Disse klokkene får ros for å være avanserte klokker som viser nøyaktig tid overalt i 
verden. 
 
EQB-600D har en 3D-Globus urskive, en kuppelformet flerdimensjonal innfelt urskive med 
jordklodemotiv som viser global tid på en fantasifull og estetisk tiltalende måte. Det detaljerte 
jordklodemotivet er utformet med en avansert teknikk fra Yamagata Casio CO. Ltd. som er Casios 
hovedsentrum for produksjon i Japan. En polarisert sluttbehandling gjør at fargen endrer seg når 
man ser den fra ulike vinkler, og tilfører klokken en enda mer raffinert stil. 
 
3D-Globus urskiven virker sammen med verdensuret på den innfelte urskiven ved åttetallet, og 
roterer gradvis hver 24. time, akkurat som jorden. Den buede, innfelte urskiveviseren angir 
verdenstidsbyenes tidssoner. Når viseren på den innfelte urskiven er på den øverste halvdelen av 
3D-Globus urskiven, viser den at det er natt (mellom kl.18.00 og kl 06.00) i en tidssone, og når den 
er på den nedre halvdelen, viser den at det er dag (mellom kl. 06.00 og kl. 18.00) i en tidssone. 
Dette gir et visuelt inntrykk av dag og natt, i tillegg til å angi tidspunktet. 
 
Casio utviklet systemet for nøyaktig tid, Accurate Time System, som gir flere tidsinnstillinger når 
den kobles til en smarttelefon. Dette systemet er innebygget i CASIO Watch + smarttelefon appen, 
som kobles til EQB-600D. Systemet blir tilkoblet internettets tidsservere, som forsyner det med 
opplysninger om korrekt tid, og kobler opplysningene opp mot en brukerspesifikk kartdatabase for 
å få nøyaktige tider, ved å trekke ut tidssonene for den relevante beliggenheten samt opplysninger 
om sommertid. 
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EDIFICE EQB-600D viser nøyaktig tid med innovative egenskaper som forestiller den 
kontinuerlige, globale tidsstrømmen. 
 
 

Modell 3D Globus-urskivens 
farge 

EQB-600D-1A2ER Blå 
EQB-600D-1AER Svart 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       EQB-600D-1A2              EQB-600D-1A 
 

 
3D Globe Dial 

 
 

Beskrivelse 
 
Vanntett 10 bar 

Kommunikasjons- 
beskrivelse 

Kommunikasjons- 
standard 

Bluetooth® Smart 

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

Klokke  

funksjoner 

Dobbel tid Bytte mellom lokal og verdenstid 

Andre 
egenskaper 

Mobilforbindelse (verdensur: over 300 byer, automatisk 
tidsjustering, 'One-Touch' tidsjustering, telefonsøk); 
komplett automatisk kalender; viser dag og dato; alarm 
for lavt batteri 

Nøyaktighet ved normal temperatur 
 

±15 sekunder per måned 
*Når den aldri kobles til en smarttelefon 

Kraftkilde Tough SolarTM kraftsystem (system med sollading) 
Uavbrutt drift Rundt 19 måneder med energisparefunksjon*3 PÅ etter 
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full lading. 
*3 Visere stopper å spare energi når klokken blir liggende i mørket 

Kassens størrelse Rundt. 51.9×47.3×13.3mm 
Totalvekt Rundt. 170g 
 
EDIFICE og G-SHOCK er registrerte varemerker fra Casio Computer Co., Ltd. 
Alle andre selskaper eller produktnavn er registrerte varemerker eller merker fra disse andre selskapene. 

 
Pressekontakt 
Casio Scandinavia AS 
Geir Steinsbø 
Hillerenveien 82 
5174 Mathopen 
Norway 
Tel: +47 99212395 
Mail: geir.steinsbo@casio.no 

 


