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NEWS RELEASE 
 

CASIO lança edição especial kolor×G-SHOCK  

Look refinado ao combinar diferentes cores e materiais 

 
GMW-B5000KL 

 
BASILEIA, 21 de março de 2018 - A Casio Computer Co., Ltd. vai lançar o GMW-B5000KL, um 
modelo G-SHOCK especial criado em parceria com a marca de moda japonesa kolor, Uma edição 
limitada de 700 relógios será vendida em todo o mundo. 
 
A marca japonesa de moda kolor foi lançada em 2004 e desde então ganhou forte aceitação tanto 
dentro como fora do Japão. Os designs e a atenção minuciosa aos materiais combinam com a 
dedicação da G-SHOCK a tecnologias e projetos de ponta, o que levou a esta colaboração. 
 
Este modelo baseia-se no GMW-B5000, a mais recente adição à série 5000, que apresenta o icónico 
formato quadrado da G-SHOCK. O GMW-B5000KL utiliza uma combinação de diferentes materiais, 
com a caixa e o bisel feitos de aço inoxidável e uma bracelete feita de resina. O design evoca a visão 
única da marca Kolor, conhecida por combinar materiais diferentes. O relógio apresenta um distinto 
acabamento preto e dourado, apreendendo o original uso da cor da kolor. 
 
Um logotipo especial do 35º aniversário da G-SHOCK elaborado pela Kolor está gravado no 
fundo da caixa. Outros toques de design especiais incluem o logotipo Kolor no suporte da 
bracelete. 
 
Em termos de características, o GMW-B5000KL está equipado com o módulo do Mecanismo 
Conectado, que se conecta a um servidor de tempo através de um smartphone emparelhado e 
recebe sinais de calibração de tempo de onda rádio para manter a hora precisa em qualquer lugar 
do mundo. O utilizador também pode usar a app G-SHOCK Connected smartphone para procurar 
instruções para operar o relógio e alterar facilmente as configurações, como a hora mundial e 
alarmes. 
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■ Perfil do designer 
Junichi Abe 
Nascido em 1965. Graduado pela Bunka Fashion College em Tóquio, Japão, com foco em Design 
Criativo de Vestuário. Trabalhou para uma série de marcas de roupa antes de lançar a Kolor em 
2004. 
 
■ Sobre a Kolor 
A primeira coleção da Koloer foi a coleção Spring/Summer 2005 e, em 2009, abriu loja própria em 
Minami-Aoyama, Tóquio. A marca apresentou-se em Paris pela primeira vez com a coleção 
Spring/Summer 2008 e fez a sua estreia na runway com a coleção Outono/Inverno de 2012. Em 
2013, a Kolor foi escolhida para ser a principal designer convidada do Pitti Uomo 84, onde 
apresentou a coleção de moda masculina Spring/Summer 2014. A marca ganhou aclamação 
popular devido aos seus design e atenção aos padrões de equilíbrio, materiais e costura. 
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Especificações 
 

Construção  Resistente ao choque 
Resistência à água 20 bar 

Frequência Radio 
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 radio 
Receção automática até seis vezes por dia (exceto para 
uso na China: até cinco vezes por dia) 
 

Especificações 
de 
comunicações 

Comunicação 
Standard 

Bluetooth® low energy* 

Faixa de sinal Up to 2m (may differ depending on surrounding conditions) 

Hora Mundial 

5 horas mundiais selecionadas de 39 cidades (39 fusos 
horários, horário de verão on/off) e Coordinated Universal 
Time, exibição do nome da cidade, comutação hora cidade 
natal/hora mundial. 
* Pode ser atualizado quando conectado a um smartphone. 
 

Cronómetro 

1/100 segundos (00’00”00~59’59”99) / 1 segundo 
(1:00’00”~23:59’59”); capacidade de medição: 
23:59’59.99"; modos de medição: tempo decorrido, tempo 
dividido, 1 e 2 lugares 

Termporizador Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 
Alarme 5 alarmes diários (com 1 snooze alarme); sinal horário 

Outras Funções 

Funções Smartphone link  (tempo mundial: mais de 300 
cidades + cidades adicionadas por usuários, ajuste de hora 
automático, configuração de relógio fácil); Hora & Lugar; 
Lembrete; Phone Finder; exibição de data (comutação de 
mês/data); Exibição do dia (em inglês, espanhol, francês, 
alemão, italiano e russo); calendário automático completo; 
Formato 12/24 horas; botão de operação de tom on/off; 
retroiluminação LED automática completa (super 
iluminador e afterglow: 2/4 segundos, fade-in/fade-out 
afterglow); alerta de bateria fraca 

Fonte de Energia  
Sistema de energia Tough Solar (sistema de carregamento 
solar) 
 

Operação Contínua 
Cerca de 22 meses com função power-saving *2 ON 
depois de carga total 
*2 Power-saving after a certain period in a dark location 

Tamanho da caixa 49.3 × 43.2 × 13.0 mm 
Peso Total  Aprox. 96g 

* A marca e logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas 

marcas pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença. 
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