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Casio presenteert het eerste horlogemodel dat in samenwerking met 
Scuderia Toro Rosso werd ontwikkeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition 
 
TOKIO, 1 september 2016 — Casio Computer Co., Ltd. kondigde vandaag de introductie aan van 
een nieuw model binnen de EDIFICE-lijn van metalen sporthorloges die een dynamisch design 
met geavanceerde technologie combineren. De nieuwe EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited 
Edition, EFR-554TR, markeert Casio’s eerste model dat in samenwerking met het Formule 1-team 
Scuderia Toro Rosso werd ontwikkeld. 
 
Tijdens een groots evenement in de paddock van het Red Bull Energy Station presenteerden 
Harald Schroeder, hoofd marketing bij Casio Europe, en Franz Tost, teamchef van Scuderia Toro 
Rosso, een spannende wedstrijd tussen twee Scuderia Toro Rosso-coureurs: Carlos Sainz en 
Daniil Kvyat werden getest op hun kennis over Italië. Ze kregen vragen voorgelegd over 
monumenten, eten en de veranderende mode in een situatie die niet echt comfortabel te noemen 
was: ze reden op een fietstrainer en hun tijd werd natuurlijk bijgehouden door een EFR-554TR 
Casio-horloge. Het resultaat? Een nek-aan-nek-race die eindigde met een eerlijke handdruk.  
 
In januari van dit jaar werd Casio een officiële partner van het Scuderia Toro Rosso-team. Het 
bedrijf is ervan overtuigd dat de frisse dynamiek, de impulsen en de passie voor snelheid van het 
team in combinatie met racewagens boordevol buitengewone technische innovaties van Scuderia 
Toro Rosso de perfecte partner voor het EDIFICE-merkconcept “Speed and Intelligence” maken. 
 
De nieuwe EFR-554TR is een exclusief model dat de officiële samenwerking met Scuderia Toro 
Rosso markeert. De teamkleur rood werd gebruikt om de secondewijzer en de wijzers van de 
andere meters te accentueren, terwijl marineblauw en goud op veel andere plaatsen als 
accentkleuren worden gebruikt, zoals voor de kast en de uur- en minuutwijzers. De voor- en 
achterkant van het horloge worden gesierd door het teamlogo. De drie in de wijzerplaat 
geïntegreerde kleine meters doen denken aan de motorsport en geven dit model een nog 
sportievere uitstraling. Het nieuwe horloge wordt geleverd in een speciale verpakking met een 
klein display voorzien van een speciale backcard. 
 
Shigenori Itoh, Senior Executive Managing Officer en Senior General Manager van de 
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internationale marketingafdeling van Casio Computer Co., Ltd., zei hierover: “Ik ben er trots op 
een horloge te mogen lanceren dat symbool staat voor onze officiële samenwerking met het jonge 
en veelbelovende team van Scuderia Toro Rosso. We kijken uit naar de toekomstige successen 
van het team.” 
 
Franz Tost, teamchef van Scuderia Toro Rosso, zei over het nieuwe product: “Ik heb uitgekeken 
naar dit horlogemodel onder het dynamische en innovatieve EDIFICE-merk. Ik hoop dat onze 
twee organisaties nog nauwer zullen gaan samenwerken.” 
 
 

Model Materiaal 
EFR-554TR Roestvrij staal 
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            Speciale verpakking                    Gegraveerde 
achterkant 

 
 
 

Specificaties 
EFR-554TR 
Waterdichtheid 10 bar 

Stopwatch 1-seconden stopwatch; meetcapaciteit: 29’59’’; meetmodi: 
verstreken tijd, rondetijd, 1e en 2e rondetijd 

Overige functies Datumweergave  
Nauwkeurigheid bij normale 
temperatuur 

±20 seconden per maand 

Batterijlevensduur 3 jaar met SR920SW 
Afmeting horlogekast 51,2 × 47,1 × 11,9 mm 
Totaal gewicht Ca.152 g 
EDIFICE is een geregistreerd handelsmerk van Casio Computer Co., Ltd. 
Alle overige bedrijfs- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaren. 
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Mediacontact 
Patricia Douma 
patricia@kultandace.com 
06 - 159 565 55 
 
Kult&Ace PR Agency 
Nassaukade 155 – Amsterdam 
020 - 737 18 36 
www.kultandace.com  
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