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Casio lanserer avansert G-SHOCK GULFMASTER 

med fire sensorer. 
Barometer, termometer, kompassretning og vanndybdesensorer for bruk på sjøen. 

 
GWN-Q1000 

 
BASEL, 16. mars, 2016 — Casio Computer Co. Ltd. annonserte i dag at selskapet skal 
lansere GWN-Q1000, et nytt bidrag til det maritime konseptet i GULFMASTER-serien, i 
rekken av støtsikre G-SHOCK-klokker. GWN-Q1000 er den første G-SHOCK som er utstyrt 
med fire sensorer for å måle de kontinuerlige endringene i havforholdene, og er designet for å 
brukes av redningstjenesten og andre som er aktive til sjøs. 
 
GULFMASTER GWN-Q1000 er en modell beregnet til å brukes på havet, utstyrt med fire 
sensorer for å måle endringer i havforholdene, og har som formål å hjelpe redningstjenesten 
og andre i å ivareta sikkerheten til havs. Den atmosfæriske trykksensoren hjelper en å forutse 
plutselige endringer i værforholdene, temperatursensoren fanger opp endringer i luften og 
vanntemperaturen, kompasset hjelper en å finne vind- og tidevannsretning, og 
vanndybdesensorer måler dybden under vann. Sensorene hjelper brukeren å anslå endringer 
i havforholdene i nåtid, i situasjoner der man kanskje kjemper mot tiden og naturelementene. 
 
For enklere tilgang vises informasjonen fra de fem sensormodusene (atmosfærisk trykk, 
høyde, temperatur, kompasspeiling og vanndybde), i tillegg til plutselig atmosfæriske 
endringer og en tidevannsmåler som viser informasjon om flo og fjære ved femtallet på 
urskiven. En dobbel motor aktiverer en bevegelse for å vise informasjonen tydelig. 
 
Spesielt beregnet for bruk i maritime omgivelser, er urkassen laget av karbonfiber for større 
stivhet. Knappene har metallrør for å vare lengre og gi større vanntetthet. Videre er den 
støtabsorberende baksiden og klokkereimen laget av mykt uretan for å være mer behagelig 
rundt håndleddet.  
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Beskrivelse 

 
Kasse Støtsikker 
Vanntett 20 bar 

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 ved bruk i 
Kina: opptil fem ganger dagen); manuelt mottak 

Vanndybdesensor 
Måleromfang: 0–50 m; måleenhet: 0,1 m; autominne: start dag/tid, 
maks. vanndybde, tid brukt i vann  

Digitalt kompass 

Måler og viser retning med 16 punkter med sekundviseren; 
måleromfang: 0° to 359°; måleenhet: 1°; 60 sekunders kontinuerlig 
måling; auto-horisontal kompensasjon; toveis justering; magnetisk 
korreksjon av misvisning 

Barometer 

Måleromfang: 260 hPa til 1,100 hPa (7.65 to 32.45 inHg); måleenhet 
1 hPa (0.05 inHg); atomsfærisk trykk endringsmåler (±10 hPa); 
atomsfærisk trykk tendensmåler: etter 20 timer (10 ganger, hver 2. 
time) eller etter 5 timer (10 ganger, hver 1/2 time) grafisk fremstilling; 
informasjon om barometertrykkets tendens (pil viser betydningsfulle 
endringer) 

Høydemåler 

Måleromfang: -700 m til 10 000 m; måleenhet: 1 m; måler for 
høydeendring (±100 m/±1000 m); annet: målingens 
intervallinnstillinger* (hvert 5 sekund / hvert 2 minutt) * 1 sekund bare for 

første 3 minutter 
Termometer Måleromfang: -10 to 60°C; måleenhet: 0.1°C 
Tidevannsmåler Tidevannsnivå for bestemt dag og tid 
Måneopplysninger Månealder på en bestemt dato 

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

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

Nedtellingsmåler Måleenhet: 1 sekund (maksimum 60 minutter) 
Alarm 5 uavhengige daglige alarmer; timesignal 

Andre funksjoner 

Manuell minnefunksjon (vanndybde, høyde, atmosfærisk trykk, 
temperatur, kompasspeiling, tid (tidsstempel funksjon)); 
soloppgang/solnedgang; komplett kalender i 12/24-timers format; 
måler for batterinivå; driftsknapp-lyd på/av; komplett dobbelt LED-lys 
med gjenskinn:1.5/3.0 sekunder; tildekkingsfunksjon (manuell, auto: 
vanndybde/barometer/høydemåler/termometerfunksjon) 

Kraftkilde Robust solenergisystem (høykapasitets solladingssystem) 

Kontinuerlig drift 
Rundt 23 måneder med energisparingfuksjon* PÅ etter fullstendig 
ladning 

*Skjermen skrur seg av etter en periode på et mørkt sted 

Kassens størrelse 48.0×57.3×17.0mm 
Totalvekt Rundt 115g 
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Pressekontakt 
Casio Scandinavia AS 
Geir Steinsbø 
Hillerenveien 82 
5174 Mathopen 
Norway 
Tel: +47 99212395 
Mail: geir.steinsbo@casio.no 
 


