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Casio lança novos modelos BABY-G inspirados no glamping 
junto à praia 

Função de gráfico de marés e resistência à água até 20 bar, com um visual desportivo e 
luxuoso  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                    BGA-220 

 

TÓQUIO, 16 de março de 2016 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento de 

novos elementos para a linha BABY-G, com base no conceito de "resistentes e desportivos". 

Cinco novos modelos BGA-220 oferecem um design desportivo com um toque de luxo perfeito 

para o glamping na praia. 

 

Os novos modelos BGA-220 desportivos e requintados foram inspirados pelo glamping, uma 

nova tendência no campismo na qual os campistas desfrutam de comodidades e serviços de 

luxo em belos cenários naturais. Baseados no conceito de glamping na praia, os novos 

modelos são à prova de água até 20 bar e vêm equipados com uma função de gráfico de 

marés para fornecer informações atuais sobre as marés. 

 

A presença da coroa em aço inoxidável é reforçada pelo design de polígono de 12 lados. A 

superfície da parte superior da coroa tem um acabamento escovado e os lados exibem uma 

superfície espelhada - acabamentos contrastantes que criam um visual requintado. Além 

disso, o ponteiro metálico 3D cintila subtilmente quando a utilizadora mexe o pulso, conferindo 

um toque de elevada qualidade e elegância. O mostrador de camada dupla apresenta o design 

de uma onda a percorrer o mostrador e cada um dos cinco modelos dispõe de uma tonalidade 

diferente e subtilmente natural, evocando ondas, conchas, água cintilante e muito mais. E, tal 

como esperado de um relógio concebido para fazer glamping na praia, basta premir o botão na 

posição das 4 horas para obter informações sobre as marés e a temperatura. Os novos 

modelos BABY-G são ideais para as mulheres que apreciam a elegância e que vivem uma vida 

ativa em locais de grande beleza natural. 
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Especificações 

 

Construção Resistente ao choque 
Resistência à água 20 bar 

Termómetro 
Amplitude de medição: -10 a 60 °C (14 a 140 °F); unidade de 
medição: 0,1 °C (0,2 °F) 

Gráfico de marés Nível da maré para uma data e hora específicas 
Calendário lunar Fase da Lua na data específica 

Horas Mundiais 48 cidades (31 fusos horários, ligar/desligar horário de verão) 
+UTC 

Cronómetro Cronómetro de 1/1 segundos; capacidade de medição: 59’59” 
Temporizador em 
contagem 
decrescente 

Unidade de medição: 1 segundo; amplitude de valores de entrada: 
1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto) 

Alarme Alarme diário; sinal horário 

Outras funções Luz de fundo LED; calendário totalmente automático; indicação 
das horas em formato 12/24 

Precisão à 
temperatura normal ±30 segundos por mês  

Duração da pilha Aprox. 2 anos com a SR726W × 2 

Tamanho da caixa 46,9 × 45,3 × 15,1 mm 
Peso total Aprox. 55g 
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