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PERSBERICHT 

 

CASIO introduceert EDIFICE met groot lcd-scherm dat rondetijden 

grafisch weergeeft 

Geavanceerd autosporthorloge meet tot op 1/1000e seconde nauwkeurig 

 
 

ECB-800DB-1A 
 
BASEL, 21 maart 2018 — Casio Computer Co., Ltd. voegt een nieuw horloge toe aan zijn 
EDIFICE-lijn: een serie krachtige sportchronografen die een combinatie zijn van dynamisch design 
en geavanceerde technologie. De ECB-800 met een geavanceerd analoog uurwerk is met 
uitgebreide rondetijdfuncties en een groot lcd-scherm perfect voor de autosport. Dit horloge is 
beschikbaar in drie modellen.  
 
De nieuwe ECB-800 heeft een groot, full-dot lcd-scherm dat rondetijden grafisch weergeeft. Met 
deze grafieken ziet de gebruiker direct het verloop in de rondetijden en wat de snelste rondetijd is.  
 
Het horloge biedt uitgebreide rondetijdfuncties, zoals de mogelijkheid om een doeltijd in te stellen. 
Hiermee begint de tweede wijzer elke ronde dertig seconden vóór de doeltijd met aftellen. Handig 
om de rondetijd te voorspellen en de afstand tot de doeltijd kleiner te maken. Rondetijden worden 
gemeten tot op 1/1000e seconde nauwkeurig, met een geheugen van 200 rondes. Met een Sub dial 
die de gemiddelde snelheid weergeeft is het horloge een nuttige tool voor de autosport: voor 
raceteams die met nauwkeurige timing werken, maar ook voor toeschouwers die de race op de voet 
volgen.  
 
De ECB-800 is uitgerust met de Connected Engine-module, die het horloge aan een smartphone 
koppelt voor nauwkeurige tijdsweergave, waar ook ter wereld. Ook stuurt deze module de door het 
horloge verzamelde data naar een smartphone-app, zodat de gebruiker gedetailleerde gegevens 
kan inzien en opslaan. Daarnaast biedt de app een gebruiksaanwijzing voor het horloge, en 
stellen gebruikers hier de rondeafstanden van circuits in met rondetijdfuncties.  
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Model Bezel Kast en band 

ECB-800DB-1A IP (zwart) ― 
ECB-800D-1A ― ― 
ECB-800DC-1A IP (zwart) IP (zwart) 

 
 

          
ECB-800DB-1A           ECB-800D-1A          ECB-800DC-1A 

 
 

■Smartphone-app 

       

Stopwatch               Rondetijdresultaten  Lijst van racecircuits 
 

* De hierboven getoonde appschermen kunnen afwijken van de daadwerkelijke schermen, gezien de app nog in 

ontwikkeling is. 
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Specificaties 
 

Waterbestendigheid 10 bar 

Communicatiespecificaties 
Communicatiestandaard Bluetooth® low energy* 

Signaalbereik 
Tot 2 meter (kan verschillen, afhankelijk 
van omgevingsomstandigheden) 

Stopwatch 

1/1000 seconden (00’00”000~59’59”999) / 1/10 seconden 
(1:00’00”0~23:59’59”9); meetcapaciteit: 23:59’59.99"; 
meetmodes: verstreken tijd, gesplitste tijd, rondetijd, geheugen 
van 200 rondes, alarmfunctie voor doeltijd 

Countdowntimer 
Meeteenheid: 1/10 seconde; aftelbereik: 24 hours (in stappen van 
1 seconde) 

Alarm 5 multifunctie-alarmen (met datum); tijdsignaal per uur 

Overige functies 

Smartphone Link-functies (wereldtijd: meer dan 300 steden, 
automatische tijdaanpassing, eenvoudig instellen, Phone Finder), 
weergave van dag en datum, volledig automatische kalender, 
12/24-uursindeling; knopbedieningstoon aan/uit, 
wijzerpositiefunctie, volledig automatische dubbele ledverlichting 
(Super Illuminator) met nagloed: 1,5/3,0 seconden; 
batterijniveau-indicator 

Energiebron Tough Solar-energiesysteem (zonne-energie) 

Continu gebruik 
Circa 20 maanden met de energiebesparingsfunctie*2 ON na 
volledig opladen 
*2 Energiebesparing na bepaalde periode in donkere omgeving 

Afmetingen kast 53,5 × 49,2 × 13,7 mm 
Totale gewicht Circa 168 gram 

* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van deze 

merken door Casio Computer Co., Ltd. valt onder licentie. 

 
 
LvT PR 
Velingweg 5 
3981 PB  BUNNIK 
Tel: +31(0)30 - 65 65 070 
Contactpersoon; Kirsten Peterse 
E-mail: kirstenp@lvtpr.nl / casiogshock@lvtpr.com 
 


