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Casio lanserer G-SHOCK MR-G med en omfattende glans full 
overflate som oppnås med tradisjonell japansk 

metallhammerteknikk 
20-årsjubilums Limited Edition i samarbeid med Bihou Asano,  

en tredjegenerasjons håndverkermester9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 MRG-G1000HT 
 
BASEL, 16. mars, 2016 — Casio Computer Co. Ltd. annonserte i dag lanseringen av 
MRG-G1000HT, en modell for 20-årsjubileet for å feire førstegangslanseringen av flaggskipet 
MR-G-serien i G-SHOCK-linjen. Ved bruk av tsuiki,* en tradisjonell japansk teknikk innen 
metallarbeid, har Casio designet den nye MRG-G1000HT i samarbeid med en tredjegenerasjons 
mester i dette håndverket, Bihou Asano. Et begrenset antall på 300 klokker vil bli solgt over hele 
verden. 
*Tsuiki er en teknikk innen metallarbeid der et metallblad hamres tynt til det får en tredimensjonal form. Fra gammelt av ble det 
brukt til bearbeiding av kobber og andre metallbeholdere, rustninger og hjelmer som måtte være både tynne og sterke samtidig. I 
dag benyttes teknikken for å lage deler til jernbanevogner, fly og andre produkter.  

 
MR-G-serien har det siste innen solid klokkedesign. Den kombinerer en følelse av kvalitet som 
fremkalles av den elegante titanoverflaten med den tydelig solide G-SHOCK-følelsen, som følger 
med klokkens støtsikkerhet. MR-G er blitt mer og mer populær blant personer som ønsker å ha 
gleden av en G-SHOCK i mange år framover. 
 
Casio kombinerer det praktiske med det vakre når det gjelder tsuiki i designen av den nye 
MRG-G1000HT, samtidig som konseptet MR-G uttrykker ekstrem tøffhet og raffinert eleganse. I 
samarbeid med Bihou Asano, har Casio produsert en klokke med et storslått utseende og vakker 
overflate som er et resultat av grundig fagkunnskap. Asano er en mester i håndverket tsuiki, og har 
laget verker for Kyoto State Guest House, samt deltatt i restaureringen av gjenstander som 
anerkjennes som kulturminner i Japan.  
 
Til den bezelen og reimen har Casio klart å lage en karakteristisk glans ved å anvende en spesiell 
japansk "Oboro-gin" (sølvgrå farget) overflate som tradisjonelt brukes til tilbehøret til sverd og 
prydgjenstander. På skruene og knappene har klokken en "Akagane" (kobberfarget) overflate, 
som ble brukt til å gi japanske tradisjonelle rustninger og håndarbeid sin utpregede dyptgående 
glans.  
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Ved å hente lærdom fra disse tradisjonelle teknikkene fra metallarbeid, har Casio gikk hele 
MRG-G1000HT en verdig og attraktiv glansfull overflate som passer til dens status som en modell 
for 20-årsjubileet, merket med en metallplate med inngraveringen "20th LIMITED" ved titallet og et 
serienummer inngravert på baksiden. 
 
Som MRG-G1000 modellen den er basert på, kommer den nye MRG-G1000HT med et avansert 
system for å vise korrekt tid, som tar imot både GPS satelittsignal og tidssignaler fra radiobølger, 
og har dobbelt verdensur, som viser tiden i to byer samtidig. 
 
Om Bihou Asano 
Som en tredjegenerasjons mester i metallarbeid, reparerer, restaurerer og skaper Bihou Asano 
verker på et nivå som regnes for å være en nasjonalskatt i Japan. Hans mest kjente verker 
omfatter hengende røkelsesbrennere og takstatuer av guddommer restaurert for Kyoto State 
Guest House og Osaka City Central Public Hall. Han har også lært teknikker for metallbehandling 
av en fjerdegenerasjons mester i tekannekunst i jern, Jarobei Takagi. Som Takagis overtaker, har 
Asano utvidet spekteret av aktiviteter og produserer også tradisjonelle redskaper til teseremonien, 
slik som kanner og små ovner til seremonien.  
 
 

Beskrivelse 
 
Kasse Støtsikker 
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 
27 byer (40 tidssoner, sommertid på/av) og universell tid (UTC): 
automatisk justering av sommertid 

Stoppeklokke 
1/20 sekunders stoppeklokke; målingskapasitet: 24 minutter; forløpt 
tid 

Nedtellingsmåler Måleenhet: 1 sekund (maksimum 24 timer) 

Alarm 1 uavhengig daglig alarm 

Andre funksjoner 
Automatisk manuell innstilling (time, minutt og sekund); komplett 
auto-kalender; 12/24-timers format; måler for batterinivå; LED lys 
(ekstra opplysning og gjenskinn) 

Kraftkilde Tough SolarTM kraftsystem (system med sollading) 

Kontinuerlig drift 
Rundt 18 måneder med energisparefunksjon* PÅ etter komplett 
ladning 
*Energisparing etter en viss periode på et mørkt sted 

Kassens størrelse 54.7 × 49.8 × 16.9 mm 

Totalvekt Rundt. 153g 
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Pressekontakt 
Casio Scandinavia AS 
Geir Steinsbø 
Hillerenveien 82 
5174 Mathopen 
Norway 
Tel: +47 99212395 
Mail: geir.steinsbo@casio.no 
 


