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Casio lança G-SHOCK MT-G concebido para  

ser apreciado durante muito tempo  
Com acabamento em revestimento iónico em ouro-rosa envelhecido e equipado com um sistema 
de marcação do tempo avançado que recebe sinais de calibração da hora tanto por GPS como 

via ondas de rádio 

 

                                MTG-G1000AR 
 
BASILEIA, 16 de março de 2016 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do 
MTG-G1000AR, um novo modelo da série MT-G  criado para ter um visual resistente e 
elegante. Concebido para utilização a longo prazo mesmo em ambientes inóspitos, o novo 
relógio foi criado para que o seu aspeto melhore à medida que vai sendo utilizado. 
 
Os relógios MT-G oferecem uma combinação distinta do visual requintado do metal e da resina, 
bem como uma excecional resistência ao choque. Entre os modelos da linha, o MTG-G1000D, 
lançado no ano passado, vem equipado com o nosso sistema híbrido de marcação do tempo, 
para a receção de calibração da hora tanto por sinais de satélite no Sistema de Posicionamento 
Global (GPS), como via ondas de rádio. O MTG-G1000D obteve uma excelente avaliação por 
parte dos viajantes globais graças à sua capacidade de apresentar a hora exata em qualquer 
parte do mundo, juntamente com o seu acabamento em atrativo metal refinado e resina, leve e de 
utilização cómoda.  
 
A Casio utilizou o MTG-G1000D como o modelo base para o novo MTG-G1000AR. Tendo o tema 
"tesouro afundado" como pano de fundo, este modelo especial foi concebido para resistir a 
ambientes inóspitos sem sair de moda, o que constitui uma característica G-SHOCK típica. A 
Casio conferiu à superfície um acabamento em revestimento iónico em ouro-rosa*, 
acrescentando uma camada de revestimento iónico preto e, posteriormente, decapando parte 
desse revestimento preto para criar um acabamento com um aspeto vintage e gasto. É aplicada 
também uma tonalidade de ouro-rosa a condizer em cada um dos ponteiros e indicadores de 
minutos que brilham no escuro, bem como no mostrador de detalhe na posição das 10 horas. 
Assim, a inspiração subjacente ao relógio e a sua conceção têm por objetivo evocar um tesouro 
afundado, até ao mais pequeno detalhe. 
*O revestimento iónico é um tratamento de superfície no qual uma membrana endurecida, composta a partir de metais ionizados 
e produzida em vácuo, é aplicada como revestimento. Tem uma excelente resistência à abrasão e é extremamente resistente à 
corrosão. 
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                                         Especificações 
 

Construção 
Triple G Resist (resistente ao choque, resistente à força gravitacional 
centrífuga e resistente a vibrações) 

Resistência à água 20 bar 
Frequência de sinal 
GPS 

1575,42 MHz 

Frequência de rádio 
77,5 kHz (DCF77: Alemanha); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 kHz 
(WWVB: EUA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japão)/60 kHz (JJY: Kyushu, 
Japão); 68,5 kHz (BPC: China) 

Receção de sinal 
GPS 

Calibração da hora (automática,* manual); obtenção de informação da 
posição (manual) 
*Os sinais GPS são recebidos automaticamente sempre que o relógio reconhece que se 
encontram disponíveis na área. 

Receção de ondas 
de rádio 

Receção automática até seis vezes por dia (exceto para utilização na 
China: até cinco vezes por dia) 

Horas Mundiais 

Tempo padrão para 27 cidades (40 fusos horários; ligar/desligar horário 
de verão; troca automática para horário de verão); Tempo Universal 
Coordenado; troca entre hora local/hora mundial; acesso direto ao 
Tempo Universal Coordenado 

Cronómetro Unidade de medição: 1 segundo; capacidade de medição: 24 horas 
Temporizador em 
contagem 
decrescente 

Unidade de medição: 1 segundo; amplitude da contagem decrescente: 1 
minuto a 24 horas 

Alarme 1 alarme diário independente 

Outras funções 
Correção automática de ponteiros (ponteiro das horas, dos minutos e 
dos segundos), alerta de pilha fraca, indicador do dia e da data, 
calendário totalmente automático, luz LED (super illuminator) 

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

Operação contínua 
Cerca de 19 meses com a função de poupança de energia* ativa após 
carregamento total 
*Poupança de energia após um determinado período num local escuro 

Tamanho da caixa Aprox. 58,8 × 54,7 × 16,9 mm 
Peso total Aprox. 198 g 
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