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NEWS RELEASE 
 
CASIO lança primeiro G-SHOCK 5000 em metal, recuperando a herança do 

primeiro G-SHOCK 
 

 
 

GMW-B5000D-1 
 
Basileia, 21 de Março de 2018 - A Casio Computer Co., Ltd., anuncia o lançamento de um novo 
modelo dos relógios resistentes ao choque, G-SHOCK. O GMW-B5000 é o primeiro relógio 
totalmente em metal com a icónica forma quadada de série 5000. 
 
Desde o lançamento do DW-5000C, o primeiro G-SHOCK lançado em 1983, que a série 5000 
permaneceu fiel à sua forma quadrada. Tornou-se muito popular e é uma série que simboliza a 
marca G-SHOCK. 
 
O novo GMW-B5000 incorpora a herança do primeiro G-SHOCK ao mesmo tempo que ultrapassa 
barreiras em todos os sentidos - desde os materiais até à construção e características. Os 
componentes externos, incluíndo a bracelete do relógio, caixa e bisel, são inteiramente feitos de 
aço inoxidável. O relógio também tem uma nova construção resistente ao choque possibilitada 
pelo uso de uma inserção de resina fina altamente durável entre a caixa de aço inoxidável e o 
bisel para absorver o choque. 
 
Em termos de características, o relógio mantém a hora precisa em qualquer lugar do mundo 
através do Connected Engine, que se conecta a um servidor de hora através de um smartphone 
emparelhado e através de sinais de calibração de hora de ondas rádio. O relógio liga-se ao 
aplicativo de smartphone G-SHOCK Connected para permitir que o utilizador procure instruções 
para operar o relógio e facilmente alterar configurações como a hora mundial e alarmes a partir do 
aplicativo. 
 
O GMW-B5000TFG-9 é um relógio de edição especial criado para assinalar o 35º aniversário da 
G-SHOCK, com um tratamento de ionização dourado e o logótipo do G-SHOCK 35º aniversário 
gravado no fundo da caica, para além de apresentar um packaging comemorativo. 
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O GMW-B5000TFC-1 é um modelo especial desenvolvido em colaboração com a empresa 
japonesa líder na produção de bagagem, Yoshida & Co., Ltd. Uma edição limitada de apenas 500 
relógios vai ser lançada em todo o mundo. Este modelo apresenta-se numa bolsa especialmente 
concebida pela Yoshida & Co., Ltd., sob a marca Porter. O GMW-B5000TFC-1 possui um 
revestimento “Diamond-like carbon” (DLC) e tem o logótipo G-SHOCK 35th anniversary gravado 
no fundo da caixa.  
 
 

Modelo Bracelete Tratamento de 
superficie  

Cor 

GMW-B5000D-1 Aço inoxidável ― Silver 
GWM-B5000-1 Resina ― Silver 
GMW-B5000TFG-9 Aço inoxidável IP Gold 
GMW-B5000TFC-1 Aço inoxidável DLC Grey 

 
 

Principais características do GMW-B5000 
 

Construção completa de metal - a primeira para a sé rie 5000 
Os componentes externos, incluíndo a bracelete do relógio, caixa, bisel e fundo da caixa, são 
inteiramente feitos de aço inoxidável. A construção completa de metal é uma noviadade para a 
série 5000. 
 
Nova construção resistente ao choque 
O relógio tem uma nova construção resistente ao choque feita através de uma inserção de resina 
fina altamente durável entre a caixa de aço inoxidável e o bisel para absorver o choque. 
 
Idioma adaptável (dia da semana) e formato de data  
• O dia da semana é personalizável em seis línguas (inglês, espanhol, francês, alemão, italiano 

e russo). 
• O formato da data é customizável ao formato habitual na região do utilizador (por exemplo, 

"6.30" ou "30.6" para 30 de junho). 
 
Conexão ao aplicativo de smartphone G-SHOCK Connect ed para melhorar a experiência 
do relógio  
• Hora precisa em qualquer lugar 
O relógio conecta-se a um servidor de hora através de um smartphone emparelhado para manter 
a hora precisa em qualquer lugar do mundo e atualizar automaticamente as informações de fuso 
horário.  
 
• Cidades personalizáveis para a hora mundial 
O relógio está programado com aproximadamente 300 cidades. O utilizador pode acrescentar 
nomes de cidades adicionais e atribuí-las a fusos horários. 
 
• Hora & Lugar 
Ao pressionar um botão, regista a data atual, hora e coordenadas latitude / longitude, que podem 
ser visualizadas num mapa dentro do aplicativo. 
 
• Lembrete 
O utilizador pode configurar até cinco lembretes no aplicativo, colocando o título e a data do 
evento. O mostrador do relógio pisca ou a iluminação muda na data definida para alertar o 
utilizador. 
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GMW-B5000D-1 GMW-B5000-1 GMW-B5000TFG-9 GMW-B5000TFC-1 
 
 
 
 

 

     
GMW-B5000TFG-9 special package GMW-B5000TFC-1 special bag 

 

 
Back plate engraving (GMW-B5000TFG-9/GMW-B5000TFC-1) 
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Especificações 
 

Construção Resistente ao choque  
Resistência à água 20 metros 

Rádio Frequência 
77,5 kHz (DCF77: Alemanha); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz 
(WWVB: EUA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japão) / 60 kHz 
(JJY: Kyushu, Japão); 68,5 kHz (BPC: China) 

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

Especificações 
de 
comunicação 

Comunicação 
Standard 

Bluetooth® low energy 

Faixa de Sinal Até 2 m (pode variar dependendo das condições 
circundantes) 

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 local/ 
hora mundial 
*Pode ser atualizado quando conectado a um smartphone. 

Cronómetro 

1/100 segundo (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, 1º 
e 2º lugar 

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

Outras funções 

Funções Smartphone Link (hora mundial: mais de 300 
cidades + cidades adicionadas por utilizadores, ajuste de 
hora automático, configuração 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; retroiluminação full auto LED (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 a função de economia de energia 
*2 ON após carga completa 

Tamanho da caixa  49.3 × 43.2 × 13.0 mm 

Peso total  
GMW-B5000D, GMW-B5000TFG, GMW-B5000TFC: 
Aprox. 167g 
GMW-B5000: Aprox. 96g 

* A marca e logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas 
pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença. 
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