G-SHOCK FAZ PARCERIA COM O ARTISTA ERIC HAZE NUMA NOVA EDIÇÃO
LIMITADA PARA CELEBRAR O 35º ANIVERSÁRIO DA MARCA

Para celebrar o 35º aniversário da G‐SHOCK a CASIO acaba de lançar o relógio GA700 de
edição limitada em parceria com o lendário artista e designer Eric Haze. O GA‐700EH‐1AER
apresenta um esquema de cores preto e branco com o ano “2017” impresso na presilha da
bracelete, a estrela de assinatura na extremidade da bracelete e o logotipo de Eric Haze
gravado na parte de trás da Caixa.
O GA‐700EH‐1AER marca a sétima parceria entre a G‐SHOCK e Eric Haze em colaborações
de edição especial. Anteriormente, Haze, ao lado de G‐SHOCK, criou os modelos de edição
limitada DW6900, G304, DW5600, GA100 e GA110, incluindo modelos de comemoração dos
25º e 30º aniversários da G‐SHOCK.
Eric Haze afirma sobre a colaboração, "Este mais recente design representa um estilo de
pintura a pincel que tenho desenvolvido nos últimos 5 anos. A beleza do relacionamento
que a CASIO e eu desenvolvemos há mais de 20 anos é que eles confiam e me permitem
seguir numa nova direção em cada projeto, o que mantém o trabalho fresco tanto para mim
quanto para o público. Estou muito orgulhoso do nosso trabalho em conjunto”.
O GA‐700EH‐1AER possui uma luz LED super illuminator, ponteiros 3D pretos e brancos e
uma duração de bateria de cinco anos. O relógio também vem equipado com a lendária
tecnologia G‐SHOCK de 200M de resistência à água e resistência ao choque, bem como
hora mundial (em 31 fusos horários, 48 cidades + UTC), quatro alarmes diários e um alarme
snooze, cronómetro 1/100 segundos, temporizador de contagem decrescente, formatos de
hora 12/24 e uma função de retração do ponteiro ‐ tudo numa caixa de 53,4 mm.
O GA‐700EH‐1AER estará disponivel a partir de 31 de Outubro em retalhistas selecionados e
em www.g‐shock.eu
Características técnicas do GA‐700EH‐1AER:








Super‐Illuminator
Função de hora mundial
5 alarmes diários
Função de cronómetro 1/100 seg
Temporizador
Calendário Automáticos
Classificação de resistência á água (20 bar)

Sobre a G-SHOCK
O relógio G‐SHOCK resistente ao choque da CASIO é sinónimo de robustez, nascido do
sonho do designer Sr. Ibe de "criar um relógio que nunca quebra". Mais de 200 amostras
feitas à mão foram criadas e testadas até que, finalmente, em 1983, o primeiro, agora
icónico G‐SHOCK, chegou às ruas do Japão e começou a estabelecer‐se como "o relógio
mais robusto de todos os tempos". Cada relógio engloba 7 elementos; resistência a choque
elétrico, resistência à gravidade, resistência a baixas temperaturas, resistência a vibrações,
resistência à água, resistência ao choque e robustez. O relógio está repleto de inovações e
tecnologias CASIO para evitar que sofra choque direto; inclui componentes internos
protegidos com uretano e módulos suspensos dentro da estrutura do relógio. Desde o seu
lançamento, o G‐SHOCK continuou a evoluir sob o lema do Sr. Ibe "nunca, nunca desista".

