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Casio lança relógio SHEEN que faz a ligação a um smartphone  
para manter a hora exata 

Série Time Ring com novo revestimento iónico em cor pêssego dourado 
Para mulheres que valorizam o momento 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        
                    SHB-100                    Casio Watch+App 
 
BASILEIA, 16 de março de 2016 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do 
mais recente elemento da sua linha de relógios SHEEN, os quais se baseiam no conceito de 
"elegância, inteligência e brilho". O SHB-100, um modelo da série Time Ring, é o primeiro relógio 
de senhora da Casio que se liga a um smartphone, tendo como foco apresentar a hora exata para 
mulheres que valorizam o seu tempo. 
 
A Casio introduziu o conceito de "Global Time Sync", ou sincronização do tempo global, para 
impulsionar o desenvolvimento de relógios analógicos para a presente era global. No âmbito do 
"Global Time Sync", a Casio tem desenvolvido relógios G-SHOCK e OCEANUS com tecnologia 
GPS Hybrid Wave Ceptor que recebe sinais de calibração da hora tanto por satélite GPS como 
via ondas de rádio, e relógios EDIFICE que fazem a ligação a um smartphone. Estes relógios têm 
vindo a ganhar reconhecimento como sistemas avançados de marcação do tempo que 
apresentam a hora exata, em qualquer parte do mundo. 
 

O SHB-100 é um relógio a energia solar com apresentação da hora mundial que faz a ligação a 
um smartphone, o que constitui uma estreia nos relógios de senhora da Casio. O relógio 
estabelece a ligação à aplicação Casio Watch+, que inclui um sistema original que faz a ligação a 
servidores horários na Internet em todo o mundo para manter a hora exata, tendo um interface 
simples e de cores suaves para mulheres. O sistema garante a apresentação da hora exata e 
elimina a complexidade de ter de definir a hora mundial, tornando muito simples manter a 
pontualidade. 
 
O SHB-100 apresenta, em simultâneo, a hora local e a hora mundial no mostrador de detalhe na 
posição das 8 horas. O mostrador de detalhe exibe um design de anel duplo, distinguido por dois 
anéis de cores diferentes. Os anéis duplos sobrepostos compõem um design atraente graças às 
suas linhas fluidas, evocando, ao mesmo tempo, a ligação do relógio ao horário mundial. 
 
A caixa dispõe de um mostrador amplo com marcas de numeração multidimensionais cintilantes, 
para maximizar a legibilidade. As marcas de numeração são formadas utilizando técnicas 
microscópicas desenvolvidas pela Fábrica Yamagata Casio no Japão, a principal estrutura de 
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produção da Casio. Dois cristais Swarovski® adornam a posição das 12 horas, complementando 
de forma brilhante o elegante design do mostrador. 
 
Para o mais recente relógio SHEEN, a Casio desenvolveu uma nova cor de revestimento iónico: 
pêssego dourado. Esta cor tem um lustro elegante que realça a cor do pulso da mulher, ao 
mesmo tempo que projeta a sua própria presença. As partes móveis entre a caixa e a correia 
asseguram que o relógio se molda ao pulso na perfeição. Adornando o pulso com elegância, o 
SHB-100 é o relógio ideal para mulheres que valorizam a preciosa passagem do tempo.   
 

Modelo Cor Revestimento 
iónico 

SHB-100D-4A Prateado × 
SHB-100SG-7A Bicolor sim 
SHB-100CG-4A  Pêssego dourado sim 

 
Principais funcionalidades do SHB-100 

Instalando a aplicação para smartphone CASIO WATCH+ gratuita, as utilizadoras poderão 
desfrutar de funções de ligação móvel com o SHB-100. 
 
■ Configurar facilmente a hora para cerca de 300 cidades em todo o mundo a partir da aplicação 
CASIO WATCH+. 
■ O relógio corrige automaticamente a hora local e a hora mundial, incluindo o ajuste do horário 
de verão, quatro vezes por dia. 
■ Ajuste da hora com um só toque que permite à utilizadora adaptar-se rapidamente à hora local 
com o premir de um botão, sempre que viaja para o estrangeiro. 
■ Trocar facilmente entre a hora local e a hora mundial, a partir da aplicação ou do botão no 
relógio. 
■ A função de localizador do telefone permite a ativação de um alarme de um smartphone 
premindo um botão no relógio. 
* A aplicação CASIO WATCH+ será disponibilizada para download na App Store para iPhone ou no Google Play para 
smartphones Android aquando do lançamento do SHB-100. 

 

 
 
 

Especificações 
 

Resistência à água 5 bar 

Especificações  

de comunicação 

Padrão 

de comunicação 
Bluetooth® Smart 

Amplitude de 
sinal 

Até 2 m (poderá variar em função das condições 
circundantes) 

Funções  

do relógio 
Hora dupla Troca para a hora da cidade de origem 
Outras Funções de ligação móvel (horas mundiais: mais de 300 
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funcionalidades cidades, ajuste da hora com um só toque, localizador do 
telefone, etc.); calendário totalmente automático; alerta 
de pilha fraca 

Fonte de energia 
Sistema de energia Tough SolarTM (sistema de 
alimentação solar) 

Operação contínua 

Cerca de 22 meses com a função de poupança de 
energia* ATIVA após carregamento total. 
*Quando o relógio é deixado no escuro, os ponteiros param para poupar 
energia 

Tamanho da caixa 40,2 × 35,0 × 10,3 mm 
Peso total Aprox. 85 g 
G-SHOCK, OCEANUS, EDIFICE e SHEEN são marcas ou marcas registadas da Casio Computer Co., Ltd. 
Quaisquer outros nomes de empresa ou produtos são marcas registadas ou marcasdessas mesmas empresas. 
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