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Casio lança G-SHOCK MR-G com um acabamento de excel ência 
alcançado graças a técnicas japonesas tradicionais para a 

laboração de metais 
Edição limitada de 20.º Aniversário feita em colaboração com Bihou Asano,  

um mestre artesão de terceira geração 
 

 
                               MRG-G1000HT 
 
BASILEIA, 16 de março de 2016 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do 
MRG-G1000HT, um modelo comemorativo do 20.º aniversário, para celebrar o lançamento 
original da sua série de marca MR-G na linha G-SHOCK. Recorrendo ao tema do tsuiki,* uma 
técnica japonesa tradicional para a laboração de metais, a Casio concebeu o novo 
MRG-G1000HT em colaboração com um mestre artesão de terceira geração neste ramo, Bihou 
Asano. Será disponibilizada uma edição limitada de 300 relógios para venda a nível mundial. 
*Tsuiki é uma técnica de trabalho de metais através da qual uma folha de metal é martelada até constituir uma forma 
tridimensional finíssima. Historicamente foi utilizada para fabricar peças de cobre e outros recipientes metálicos, bem como 
armaduras e capacetes, os quais tinham de ser finos e também resistentes. Atualmente, esta técnica é aplicada para produzir 
componentes para veículos ferroviários, aeronaves e outros artigos.  

 
A série MR-G apresenta o derradeiro design de relógios resistentes. Combina a noção de 
qualidade evocada pelo titânio de acabamento requintado com a sensação inequívoca de solidez 
do G-SHOCK, transmitindo o seu desempenho resistente ao choque. O MR-G tornou-se popular 
entre os adultos que pretendem desfrutar de um G-SHOCK durante muitos anos. 
 
No design do novo MRG-G1000HT, a Casio ousou combinar a utilidade e a beleza sob o tema do 
tsuiki, concretizando, em simultâneo, os conceitos MR-G de robustez extrema e elegância 
altamente requintada. Em colaboração com Bihou Asano, a Casio criou um relógio de aspeto 
imponente e com um lindíssimo acabamento martelado, obtido graças a uma manufatura 
meticulosa. Asano é um mestre artesão do tsuiki que já criou obras para a Residência Oficial de 
Quioto e participou no restauro de artigos classificados como propriedade Cultural Importante no 
Japão.  
 
No que diz respeito à coroa e à correia, a Casio criou um reflexo metálico distintivo aplicando um 
acabamento japonês especial, o "Oboro-gin" (de cor cinza prateado), tradicionalmente utilizado 
para acessórios e ornamentos de espadas. Nos parafusos e botões, o relógio exibe também um 
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acabamento "Akagane" (cor de cobre), que era utilizado para conferir às armaduras e peças de 
artesanato japonesas tradicionais o seu característico brilho profundo. Retirando ensinamentos 
preciosos destas técnicas tradicionais de trabalho de metais, a Casio conferiu ao MRG-G1000HT 
um acabamento brilhante inconfundível e atrativo digno do seu estatuto de modelo de 20.º 
aniversário, conforme assinalado pela placa metálica na posição das 10 horas, com a gravura 
"20th LIMITED", e também pelo número de série gravado na parte de trás da caixa. 
 
À semelhança do modelo MRG-G1000 no qual se baseia, o novo MRG-G1000HT é fornecido com 
um sistema avançado de marcação do tempo que recebe sinais de calibração da hora tanto por 
sinais de satélite do Sistema de Posicionamento Global (GPS) como via ondas de rádio e dispõe 
da função Dual Dial World Time, que exibe a hora em duas cidades em simultâneo.  
 
Sobre Bihou Asano 
Na qualidade de mestre de terceira geração na laboração de metais, Bihou Asano repara, 
restaura e cria obras consideradas tesouros nacionais no Japão. Os seus trabalhos mais 
conhecidos incluem queimadores de incenso suspensos e estátuas de divindades em telhados 
restauradas para a Residência Oficial de Quioto e para o Salão Municipal de Osaka, 
respetivamente. Também estudou técnicas de fundição de metais sob a orientação do mestre de 
bules de ferro de quarta geração, Jirobei Takagi. Enquanto sucessor profissional de Jirobei 
Takagi, Bihou Asano tem vindo a ampliar o leque das suas atividades de modo a incluir a 
produção de utensílios da tradicional cerimónia do chá japonesa, tais como bules e pequenos 
braseiros cerimoniais.  
 
 

Especificações 
 
Construção Resistente ao choque 
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 
27 cidades (40 fusos horários; ligar/desligar horário de verão) e 
Tempo Universal Coordenado: troca automática para o horário de 
verão (DST) 

Cronómetro 
Cronómetro de 1/20 segundos; capacidade de medição: 24 minutos; 
tempo decorrido 

Temporizador em 
contagem decrescente 

Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 

Alarme 1 alarme diário independente 

Outras funções 

Correção automática de ponteiros (ponteiro das horas, dos minutos 
e dos segundos); calendário totalmente automático; indicação das 
horas em formato 12/24; indicador do nível de carga da pilha; luz 
LED (super illuminator e afterglow) 

Fonte de energia Sistema de energia Tough SolarTM (sistema de alimentação solar) 
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Operação contínua 
Cerca de 18 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 54,7 × 49,8 × 16,9 mm 

Peso total Aprox. 153 g 
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