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NEWS RELEASE 

 
CASIO lança relógios BABY-G Watch perfeitos para a praia 

Apresentam cores e designs que evocam a superfície do oceano  

 
BGA-250 

 
BASILEIA, 21 de março de 2018 - A Casio Computer Co., Ltd. anuncia o lançamento dos mais 
recentes modelos BABY-G. O BGA-250 é inspirado pelo amor ao mar e estará disponível em 
cinco modelos. 
 
O novo BGA-250 apresenta inúmeros detalhes de design que evocam o oceano, inspirados pelo 
amor ao mar. O perímetro em torno das marcas de índice e o mostrador do relógio evocam a 
superfície cintilante do mar com acentos metálicos em algumas das marcas de índice. O design 
de inspiração marinha é visível em vários detalhes incluindo marcas de índice num padrão 
bar-and-dot, inspirado no leme de um navio e um ponteiro das horas cuja forma é inspirada pela 
âncora de um navio. O relógio inclui Neon Illuminator, e um revestimento fluorescente especial 
está incorporado no mostrador do relógio - e também impresso nos ponteiros das horas e 
minutos - dando um brilho vívido à noite. 
 
O BGA-250 estará disponível em cinco modelos com cores que são inspiradas por diferentes 
cenas relacionadas com o oceano, incluindo um oceano iluminado pela lua, águas claras do 
oceano e conchas na praia. O BGA-250 é um relógio BABY-G para mulheres que adoram o mar, 
com designs que acentuam o estilo de praia. 
 
 
 

Modelo Cor Mostrador 
BGA-250-1A Black Black 
BGA-250-2A Turquoise blue Light blue 
BGA-250-4A Pink Pink 
BGA-250-7A1 White Light blue 
BGA-250-7A2 White Gradated pink 
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■ BGA-250-1A, BGA-250-2A, BGA-250-4A, BGA-250-7A1 
   O perímetro em torno das marcas de índice e mostrador apresenta um padrão decorativo 

especial que evoca a superfície cintilante do oceano. O BGA-250-1A é inspirado por um 
oceano iluminado pela lua, enquanto o BGA-250-2A evoca um oceano azul turquesa e o 
BGA-250-7A1 capta um oceano translúcido. O acabamento rosa pálido da BGA-250-4A 
evoca conchas numa praia. 

 
■ BGA-250-7A2 

O BGA-250-7A2 evoca um oceano iluminado pelo por do sol com o seu mostrador com 
gradação de cor. 
 
 

 
 

  
BGA-250-1A com mostrador e 
marcas de índice a evocar a 

superfície do oceano 

BGA-250-7A2 com mostrador 
com gradação de cor  

 
 
 

 
BGA-250-1A com Neon Illuminator ativado 
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Especificações 
Construção Resistente ao choque 
Resistência à água 10 bar 
Hora Mundial 29 fusos horários (27 cidades + Greenwich Mean Time) 

Cronómetro Cronómetro 1-segundo; capacidade de medição: 59'59; 
tempo dividido 

Temporizador 

Unidade de medição: 1 segundo; intervalo de contagem 
decrescente: 60 minutos; intervalo de ajuste da hora de 
início da contagem decrescente: 1 a 60 minutos 
(incrementos de 1 minuto); auto-repeat; progresso beeper  

Alarme 5 alarmes diários; sinal horário 
Outras Funções Full auto-calendar; Formato hora 12/24; Neon Illuminator 

(black light LED, afterglow: 1.5/3.0 segundos) 
Precisão a temperatura normal ±30 segundos por mês 

Vida útil da bateria Aprox. 3 anos com CR1220 
Tamanho da caixa 45.1 × 41.0 × 13.3 mm 
Peso Total Aprox. 33g 

 
 
Informação de Imprensa: 
GLOBAL PRESS 
Att: Pedro Rosa 
Av. da Liberdade, nº 220 , 2º 
1250-147 Lisboa (Portugal) 
Tel: (+351) 213 944 020 
Fax: (+351) 213 944 039 
Email: pr@global-press.com 


