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Casio lança o primeiro G-SHOCK FROGMAN com  

sensor de profundidade  
 

Relógio para mergulhadores de nível profissional concebido para as mais difíceis missões 
subaquáticas com  

sensores magnéticos, de pressão atmosférica e de temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   GWF-D1000 
 

BASILEIA, 16 de março de 2016 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do 
novo relógio para mergulhadores FROGMAN GWF-D1000, o mais recente elemento da sua linha 
G-SHOCK de relógios resistentes ao choque. O GWF-D1000 está equipado com sensores triplos 
e foi concebido para resistir às mais difíceis missões subaquáticas. 
 
O relógio para mergulhadores FROGMAN, resistente ao choque, apresenta uma resistência à 
água a 200 metros, com certificação ISO, e uma forma assimétrica exclusiva que não restringe 
o movimento do pulso. Desde o lançamento do primeiro relógio FROGMAN DW-6300 em 1993, 
a Casio lançou o DW-8200 (1995) com materiais em titânio resistentes à corrosão, o DW-9900 
(1999) de formato mais pequeno, o GW-200 (2001) a energia solar e o GWF-1000 (2009) que 
recebe sinais de calibração da hora via rádio, a partir de seis estações de transmissão global. 
Os relógios continuaram a evoluir incorporando as mais recentes tecnologias disponíveis. 
 
O FROGMAN GWF-D1000 representa mais um grande passo na evolução dos relógios 
FROGMAN, com três sensores de precisão para a medição da profundidade da água, da 
temperatura e do sentido da bússola, sendo concebido para utilização nos ambientes mais 
inóspitos, incluindo resgastes marítimos. O GWF-D1000 marca também uma estreia na série 
FROGMAN, com uma função de profundidade da água que regista a profundidade até aos 80 
metros, em incrementos de 10 centímetros. A função de temperatura mede a temperatura da 
água em incrementos de 0,1 graus Celsius e a função da bússola, que inclui a compensação 
horizontal automática, mede o rumo em incrementos de um grau, mesmo quando inclinada. Estes 
sensores fornecem dados de medições em tempo real, para prestar apoio às atividades 
subaquáticas de busca e resgate. O relógio é fornecido com uma série de funcionalidades de 
nível profissional, incluindo um gráfico de marés, e uma função de registos de memória para 
registar as atividades de mergulho (duração do mergulho, profundidade máxima e temperatura 
mais baixa da água), complementada por um alarme de velocidade de subida excessiva. 
 
O GWF-D1000 dá também um salto em frente no que diz respeito ao aspeto exterior, com 
funcionalidades que realçam a durabilidade.  
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Embora mantenha a forma assimétrica dos anteriores relógios FROGMAN, o GWF-D1000 exibe 
um cristal de safira antirrisco e uma correia reforçada com fibra de carbono. O relógio apresenta 
botões de grandes dimensões fáceis de operar, mesmo usando luvas.  
 
A parte de trás da caixa dispõe de um revestimento em carbono-diamante (DLC) e apresenta a 
gravura do ícone FROGMAN ilustrando um sapo de resgate estilizado a mergulhar em marés 
obscuros, com a mão iluminada.   
 

Modelo Revestimento iónico 
GWF-D1000-1 - 
GWF-D1000B-1 sim 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        GWF-D1000-1               GWF-D1000B-1 
 

Especificações 
 

Construção Resistente ao choque 
Resistência à água Resistência à água a 200 metros, com certificação ISO 

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 ondas de 
rádio 

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

Funções de mergulho Amplitude de medição: 0 m a −80 m (−252,5 ft.); unidade de medição: 
0,1 m (0,5 ft.); medição do tempo de mergulho até 6 horas (intervalos de 
1 segundo até 180 minutos, intervalos de 1 minuto após 180 minutos); 
início/paragem automáticos da medição a 1,5 metros (5 ft.) de 
profundidade e registos de memória automáticos em Modo de 
Mergulho; indicação dos intervalos de tempo à superfície (máx. 48 
horas); alarme de velocidade de subida excessiva 

Memória de dados 
Guarda até 20 registos de mergulho (incluindo a hora de início do 
mergulho, a duração do mergulho, a profundidade máxima e a 
temperatura mais baixa da água) 

Bússola digital 

Medição de rumo da bússola de 0-359 graus, direção apresentada 
como um de 16 pontos (sem indicação no Modo de Mergulho), medição 
contínua de 60 segundos (20 segundos no Modo de Mergulho), visor 
gráfico de Norte-Sul-Oeste-Este, memória de rumos, compensação 
horizontal automática, calibração bidirecional; correção da declinação 
magnética 

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

Carimbo indicativo da 
hora 

Regista até 20 definições de data e hora (também regista a 
profundidade da água e a tendência da temperatura durante a medição 
da profundidade da água, o rumo durante a medição do rumo da 
bússola e a temperatura durante a medição da temperatura) 

Calendário lunar Fase da Lua na data específica, gráfico das fases da Lua 
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Gráfico de marés Maré: 6 níveis 

Horas Mundiais 
48 cidades (31 fusos horários; ligar/desligar horário de verão) e Tempo 
Universal Coordenado (UTC); acesso direto ao UTC 

Cronómetro Cronómetro de 1/100 segundos; contador de 100 horas (com tempo 
parcial) 

Temporizador em 
contagem decrescente 

Unidade de medição: 1 minuto; amplitude de valores de entrada: 1 
minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora) 

Alarme 5 alarmes diários independentes (1 alarme de snooze); sinal horário 

Outras funções 

Indicador do nível de carga da pilha; calendário totalmente automático; 
indicação das horas em formato 12/24; ativação/desativação do som 
dos botões; luz de fundo LED totalmente automática com afterglow: 
1,5/3,0 segundos 

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

Operação contínua 
Cerca de 23 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 59.2×53.3×18mm 
Peso total Aprox.141g 
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