NYHETSMELDING
Casio utgir første samarbeidsmodell med Scuderia Toro Rosso

EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition
TOKYO, september 1, 2016 — Casio Computer Co., Ltd. annonserte i dag at de utgir et nytt tillegg
til EDIFICE serien med sportsklokker av metall, som kombinerer dynamisk design og avansert
teknologi. Den nye Scuderia Toro Rosso Limited Edition EFR-554TR er Casio’s første
samarbeidsmodell med Formel 1 teamet Scuderia Toro Rosso.
I januar ble Casio en offisiell partner til Scuderia Toro Rosso teamet. Firmaet mener at teamets
unge dynamikk, momentum og lidenskap for hastighet, sammen med racerbilene som består av
utrolige teknologiske innovasjoner, gjør Scuderia Toro Rosso til den perfekte partner for EDIFICE
merkets konsept “Speed and Intelligence.” ("hastighet og intelligens").
Den nye EFR-554TR er en eksklusiv modell for å minnes det offisielle samarbeidet med Scuderia
Toro Rosso. Teamets røde farge brukes i den sekundviseren og viserne til innsatte tallskiver, mens
marineblått og gull brukes som aksentfarger på andre steder, slik som bezel og time- og
minuttindexene. Teamets logo vises fremme og bak på dekselet. De tre innsatte tallskivene minner
om racerbilmålere, noe som gir modellen et enda mer sporty utseende. Den nye klokken er
spesialpakket og det medfølger et display og et infokort.
Shigenori Itoh, seniorkonsulent og daglig leder forglobal markedsføring hos Casio Computer Co.,
Ltd., sier dette: “Jeg er stolt over å kunne lansere en klokke som symboliserer vårt offisielle
samarbeid med det unge og lovende Scuderia Toro Rosso. Vi ser frem til teamets fremtidige
suksess."
Franz Tost, teamsjef hos Scuderia Toro Rosso, hadde også noe å si om det nye produktet: “Jeg
har gledet meg til at vår samarbeidsmodell ble skapt av det dynamiske og innovative EDIFCE
merket. Jeg håper at vi får enda sterkere bånd mellom våre to organisasjoner."

Modell
EFR-554TR

Materiell reim
Rustfritt stål
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EFR-554TR

Spesialpakket

Inngravert deksel bak

Spesifikasjoner
EFR-554TR
Vanntett
Stoppeklokke
Andre funksjoner
Nøyaktighet ved normal temperatur
Batteriets levetid
Klokkens størrelse
Total vekt

10-bar
1-sekund stoppeklokke; målekapasitet: 29’59’’;
målemoduser: medgått tid, delt tid, tider for 1- og 2-plass
Display med dato
±20 sekunder per måned
3 år for SR920SW
51,2 × 47,1 × 11,9 mm
Omtrent 152g

EDIFICE er et registrert varemerke til Casio Computer Co., Ltd.
Andre firma- eller produktnavn er registrerte varemerker fra disse selskapene.
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