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NEWS RELEASE 

 

CASIO lança PRO TREK com funções de alta performance e 
dimensões compactas  

 
Relógio para atividades ao ar livre com bússola, Pressão atmosférica/Altitude e leituras de 

temperatura - Tudo isto numa caixa com dimensões compactas perfeito para homens e 
mulheres e também para alpinistas 

 

 

PRW-60 
 

BASILEIA, 21 de março de 2018 – A Casio Computer Co., Ltd. lança um novo modelo da sua 

linha PRO TREK de relógios para atividades ao ar livre. O PRW-60 mantém os recursos de 

alta performance da linha PRO TREK, mas com dimensões mais compactas. 

 

A linha PRO TREK de relógios para atividades ao ar livre aproveita a tecnologia de sensores 

da Casio para medir diferentes tipos de dados ao ar livre. O PRW-6100 em particular, 

lançado pela Casio em 2016, revelou-se extremamente popular pelo seu excelente 

desempenho, legibilidade e durabilidade. 

 

O novo PRW-60 apresenta os mesmos recursos de alta performance do PRW-6100, mas 

com dimensões mais compactas. Esses recursos incluem a tecnologia Triple Sensor que 

fornece leituras precisas da bússola, pressão atmosférica/altitude, leituras de temperatura e 

tecnologia Wave Ceptor. 

 

Para alcançar um perfil mais compacto, o PRW-60 emprega a recentemente desenvolvida 

estrutura Cross Frame, na qual os apoios que prendem a bracelete à caixa estão integrados 

no fundo da caixa. Além disso, as molas dentro da coroa e a colocação de sensores foram 
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redesenhadas. Essas mudanças reduziram a altura e a largura da caixa em 7,0 mm e 3,3 

mm, respetivamente. 

 

Os ponteiros das horas e segundos e marcas de índice apresentam um revestimento 

fluorescente especial que brilha com um azul vívido sob iluminação ultravioleta, para 

legibilidade no escuro. 

 

O novo PRW-60 está disponível em branco, cor muitas vezes solicitada, a primeira vez para 

um relógio digital-analógico PRO TREK. Mesmo o mostrador do relógio é branco, um feito 

que a Casio conseguiu ao otimizar o seu painel solar original que dispersa as sombras. 

Todos os novos modelos apresentam um acabamento “espelho metálico” aplicado às marcas 

de índice que adiciona aprimoramento adicional ao relógio, enquanto uma mola de 

desencaixe rápido permite ao utilizador trocar as braceletes do relógio facilmente. 

 

O perfil compacto adapta-se ao pulso feminino e é ideal para uma ampla gama de aplicações 

e atividades, incluindo trekking e escalada, onde o utilizador quer que o relógio não obstrua 

o pulso. O PRO TREK PRW-60 é adequado para o uso diário, bem como para atividades ao 

ar livre. 

 
Modelo Cor 

PRW-60-2A Navy 

PRW-60-7A White 

PRW-60Y-1A Black 
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Especificações 
 

Performance Resistência à água 10 bar, resistência a temperaturas baixas (-10°C / 
14°F) 

Frequências 
Rádio 

77.5 kHz (DCF77: Alemanha); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 kHz 
(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japão) / 60 kHz (JJY: Kyushu, 
Japão); 68.5 kHz (BPC: China) 

Receção de 
ondas rádio 

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

Bussola 
Digital 

Mede e exibe a direção como um dos 16 pontos com o ponteiro dos 
segundos; faixa de medição: 0 ° a 359 °; unidade de medição: 1 °; 
Medição contínua de 60 segundos; calibração bidirecional e correção 
de declinação magnética 

Barómetro 

Intervalo de medição: 260hPa até 1,100 hPa (7.65inHg até 32.45 inHg); 
unidade de medição: 1 hPa (0.05 inHg); Indicador de mudança de 
pressão atmosférica (±10hPa); gráfico de tendência de pressão 
atmosférica (exibição de gráfico das últimas 20 horas); informação de 
tendência de pressão barométrica (a seta indica mudanças de pressão 
significativas) 

Altímetro 

Intervalo de medição: -700m to 10,000 m (-2,300 ft. to 32,800 ft.); 
unidade de medição: 1 m (5 ft.); memória manual de medições (até 30 
gravações, cada uma incluindo, altitude, data, hora); registo de dados 
automático (altitudes mais alta/mais baixa, subida e descida cumulativa 
em caminhadas); indicador de mudança de altitude (100m / ±1000 m); 
outros: leituras de altitude (-3,000m até 3,000 m); configuração do 
interval de medição* (cada 5 segundos / a cada 2 minutos)  
* 1 segundo somente para os primeiros 3 minutos 

Termómetro 
Intervalo de medição: -10°C to 60°C (14°F to 140°F); unidade de 
medição: 0.1°C (0.2°F) 

Hora Mundial 
29 cidades (29 fusos horários; horário de verão on/off, alteração de 
hora na cidade origem/hora mundial e Coordinated Universal Time, 
mudança automática/standard time e Coordinated Universal Time 

Cronómetro 1/100 segundos; capacidade de medição: 24 horas; modos de medição: 
tempo decorrido, tempo dividido, 1 e 2 lugares 

Temporizador Unidade de medição: 1/10 segundos; intervalo de contagem: 60 
minutos (incrementos de 1-segundo) 

Alarme 5 alarmes diários independentes; sinal horário 

Outras 
funções 

Indicador de nível de bateria; full auto-calendar; formato de hora 12/24; 
botão de tom on/off; luz LED auto double (LCD: luz LED, Dial: Neon 
Illuminator afterglow:1.5/3.0 segundos), função de ocultação do 
ponteiro (manual, auto: barómetro / altímetro / termómetro) 

Fonte de 
energia 

Sistema de energia Tough Solar (Sistema de carga solar de alta 
capacidade) 

Operação 
contínua 

Cerca de 25 meses com a função power-saving* ON depois de carga 
complete *O mostrador desliga após um certo período num local escuro 

Tamanho da 
caixa 50.5×47.2×13.3mm 

Peso total Aprox. 69g 
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