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Casio lanserer G-SHOCK MT-G, designet for å  

bli verdsatt lenge  
Sluttbehandlet med ionbelegg i rosé gull, og utstyrt med et avansert system for tidsvisning som tar 

imot både GPS og radiosignal for tidsjustering. 

 

MTG-G1000AR 
 
BASEL, 16. mars, 2016 — Casio Computer Co. Ltd. annonserte i dag lanseringen av 
MTG-G1000AR, en ny modell i serien MT-G, designet i en tøff og elegant stil. Konstruert for 
langvarig bruk. Selv når man bruker den i tøffe omgivelser er den nye klokken laget for å se 
finere ut jo mer den brukes. 
 
MT-G klokkene tilbyr en særegen kombinasjon av raffinert metallstil og resin, i tillegg til at den 
er støtsikker på en måte som skiller seg ut. Blant modellene i kolleksjonen finner man fjorårets 
lansering MTG-G1000D, som kommer med selskapets hybridsystem for tidsjustering med 
GPS satellittsignaler og via radiosignal. Personer som reiser verden rundt anbefaler 
MTG-G1000D varmt på grunn av klokkens evne til å vise nøyaktig tid overalt i verden, og for 
den behagelige og lette finishen i lett resin og tiltalende raffinert metall.  
 
Casio brukte MTG-G1000D som modell for den nye MTG-G1000AR. Designet med motivet 
"sunket skatt", har denne spesielle modellen blitt laget for å tåle tøffe forhold uten å bli 
umoderne - et typisk trekk ved G-SHOCK. Casio sluttbehandlet overflaten med ionbelegg i 
rosé gull,* la på et lag med svart ionbelegg, og fjernet så litt av det svarte ionbelegget for å 
fremkalle en finish som gir den en velbrukt vintage-effekt. Det ble også brukt en matchende 
rosé gullfarge for å dekorere hver av de selvlysende minuttviserne og pilene, samt den 
innfelte tallskiven ved 10-tallet. Denne klokken er inspirert av og designet for å vekke minnet 
om en sunket skatt, til den minste detalj. 
 
*Ionbelegg er en overflatebehandling der en herdet membran, laget med ioniserte metaller og produsert i et vakuum, er påført 
som et dekke. Det har utmerket motstandsevne mot oppskraping og er ekstremt rustbestandig. 
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Beskrivelse 
 

Kasse 
Triple-G-Resist (støtsikker, motstandsdyktig mot sentrifugal tyngdekraft, 
og vibrasjonssikker) 

Vanntett 20 bar 
GPS signalfrekvens 1575,42 Mhz 

Radiofrekvens 
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) 

GPS signalmottak 
Justering av tid (auto,* manuell); tilegning av opplysninger om posisjon 
(manuell) 
*GPS signalene mottas automatisk når klokken gjenkjenner at de er tilgjengelige i området. 

Radiosignalmottak 
Automatisk mottak opptil seks ganger om dagen (unntatt ved bruk i Kina: 
opptil fem ganger dagen) 

Verdensur 
Standard tid for 27 byer (40 tidssoner; sommertid på/av; automatisk 
justering av sommertid; Universell tid (UTC); lokal tid/verdensur; direkte 
tilgang til universell tid 

Stoppeklokke Måleenhet: 1 sekund; målingkapasitet: 24 timer 
Nedtellingstimer Måleenhet: 1 sekund; nedtellingsomfang 1 minutt til 24 timer 
Alarm 1 uavhengig daglig alarm 

Andre funksjoner 
Automatisk korrigering av visere (time, minutt og sekundviser), varsling 
ved lavt batteri, dag- og datovisning, komplett kalender, LED-lys (ekstra 
opplysning) 

Kraftkilde Tough Solar ladesystem (system med solladning) 

Kontinuerlig drift Rundt 19 måneder med energisparefunksjon* PÅ etter komplett ladning 
*Energisparing etter en viss periode på et mørkt sted 

Kassens størrelse Rundt 58.8×54.7×16.9 mm 
Totalvekt Rundt. 198g 
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