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Casio lança G-SHOCK GULFMASTER Avançado  

com sensores Quad 
Pressão atmosférica, temperatura, bússola e sensores de profundidade da água para utilização 

em ambientes oceânicos 

 
GWN-Q1000 

 
BASILEIA, 16 de março de 2016 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do 
GWN-Q1000, o mais recente relógio do conceito inspirado nos oceanos da série GULFMASTER, 
que faz parte da linha G-SHOCK de relógios resistentes ao choque. O GWN-Q1000 é o primeiro 
G-SHOCK equipado com sensores Quad para monitorizar as condições do oceano em constante 
alteração, concebido para servir os agentes da guarda costeira e todos os outros que 
desenvolvem atividades no mar. 
 
O GULFMASTER GWN-Q1000 é um modelo concebido para utilização no mar, equipado com 
sensores Quad para monitorizar as condições do oceano e que tem por objetivo prestar 
assistência aos agentes da guarda costeira e outros empenhados em atividades de segurança e 
resgate no mar. O sensor de pressão atmosférica ajuda a prever alterações repentinas nas 
condições atmosféricas, o sensor de temperatura lê as alterações na temperatura do ar e da 
água, o sensor da bússola ajuda a detetar a direção do vento e das marés e o sensor de 
profundidade da água mede a profundidade atual debaixo de água. Estes sensores permitem ao 
utilizador avaliar as condições do oceano em constante alteração em tempo real, em situações de 
corrida contra o tempo e de confronto com os elementos. 
 
Para facilitar o acesso, a informação dos cinco modos de sensor (pressão atmosférica, altitude, 
temperatura, bússola e profundidade), bem como as alterações atmosféricas repentinas e um 
gráfico de marés, são apresentadas no mostrador de detalhe, na posição das 5 horas. Um motor 
de dupla bobina permite um movimento retrógrado para apresentar a informação, facilitando o 
reconhecimento. 
 
Otimizada para utilização em ambientes oceânicos, a caixa do relógio é fabricada em materiais de 
fibra de carbono, garantindo uma excelente rigidez. O revestimento dos botões é feito com tubos 
de metal, para uma durabilidade elevada e uma maior resistência à água. Adicionalmente, a 
tampa traseira e a correia com capacidade de amortecimento de choque são fabricadas em 
uretano macio, proporcionando um maior conforto no pulso.  
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Especificações 
 

Construção Resistente ao choque 
Resistência à água 20 bar 

Frequências 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 ondas de 
rádio 

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

Sensor de profundidade 
da água 

Amplitude de medição: 0–50 m (164 ft.); unidade de medição: 0,1 m 
(0,5 ft.); memória automática: data/hora de início, profundidade máx. 
da água, tempo passado na água  

Bússola digital 

Mede e apresenta a direção como um de 16 pontos, através do 
ponteiro dos segundos; amplitude de medição: 0° a 359°; unidade de 
medição: 1°; medição contínua de 60 segundos; compensação 
horizontal automática; calibração bidirecional; correção da declinação 
magnética 

Barómetro 

Amplitude de medição: 260 hPa a 1.100 hPa (7,65 a 32,45 inHg); 
unidade de medição: 1 hPa (0,05 inHg); indicador de alteração da 
pressão atmosférica (±10 hPa); gráfico de tendência da pressão 
atmosférica: apresentação em gráfico das últimas 20 horas (10 
vezes, a cada 2 horas) ou das últimas 5 horas (10 vezes, a cada meia 
hora); informação sobre a tendência da pressão barométrica (a seta 
indica alterações de pressão significativas) 

Altímetro 

Amplitude de medição: -700 m a 10.000 m (-2.300 a 32.800 ft.); 
unidade de medição: 1 m (5 ft.); indicador de alteração de altitude 
(±100 m/±1000 m); outros: definição do intervalo de medição* (a cada 
5 segundos/a cada 2 minutos) * 1 segundo apenas para os primeiros 3 minutos 

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, troca 
entre hora da cidade de origem/hora mundial) e Tempo Universal 
Coordenado, troca automática entre tempo padrão e Tempo 
Universal Coordenado 

Cronómetro 
1/100 segundos; capacidade de medição: 24 horas; modos de 
medição: tempo decorrido, tempo parcial, tempos dos 1.º e 2.º 
lugares 

Temporizador em 
contagem decrescente 

Unidade de medição: 1 segundo (máximo 60 minutos) 

Alarme 5 alarmes diários independentes; sinal horário 

Outras funções 

Função de memória manual (profundidade da água, altitude, pressão 
atmosférica, temperatura, rumo da bússola, hora (função de carimbo 
indicativo da hora)); indicador do horário do nascer/pôr do sol; 
calendário totalmente automático; indicação das horas em formato 
12/24; indicador do nível de carga da pilha; ativação/desativação do 
som dos botões; luz de fundo LED dupla completamente automática 
e com afterglow: 1,5/3,0 segundos; função de ocultação dos 
ponteiros (manual, automática: funções de profundidade da 
água/barómetro/altímetro/termómetro) 

Fonte de energia 
Sistema de energia Tough Solar (sistema de alimentação solar de 
alta capacidade) 
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Operação contínua 
Cerca de 23 meses com a função de poupança de energia* ATIVA 
após carregamento total 
*O visor desliga-se após um determinado período num local escuro 

Tamanho da caixa 48.0×57.3×17.0mm 
Peso total Aprox.115g 
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