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NEWS RELEASE 
 

CASIO lança G-SHOCK MR-G inspirado no  
Tetsu-Tsuba Iron Guard de uma Espada Japonesa 

Um modelo de edição limitada que transmite a tradicional força e beleza Japonesa  

 
MRG-G2000HA 

 

BASILEIA, 21 DE Março, 2018 - A Casio Computer Co., Ltd., vai lançar de um novo modelo da 

família MR-G, parte da linha G-SHOCK de relógios resistentes ao choque. O MRG-G2000HA é 

inspirado pelo tetsu-tsuba (“iron sword guard”) das tradicionais espadas japonesas fabricadas 

artesanalmente, que exaltam as tradicionais força e sensibilidades estéticas japonesas. Uma 

edição limitada de apenas 350 relógios vai ser lançada em todo o mundo. 

 

O MRG-G2000HA é inspirado pela força e beleza das espadas japonesas, que têm muito em 

comum com a dureza e look da Série MR-G. O tsuba (sword guard) é uma parte importante de 

uma espada japonesa que protege as mãos e ostenta um fantástico trabalho artístico através 

do seu design. As Tetsu-tsuba são notáveis pela sua aparência ousada, caracterizada pelos 

entalhes produzidos ao martelar o ferro. Para o MRG-G2000HA, o bisel e as linhas centrais da 

bracelete do relógio são tratados de forma a obter uma textura inspirada no tetsu-tsuba para 

capturar a ousadia da MR-G. Asano Biho, um mestre artesão de terceira geração da técnica 

tsuiki,*1 cujos feitos incluem a restauração de propriedades culturais importantes do Japão, 

também supervisionou e ajudou a executar a aplicação manual de uma técnica chamada 

arashi-tsuchime, usada para cada relógio. 

 

O MRG-G2000HA usa cores tradicionais inspiradas pela qualidade estética do metal 

murasaki-gane (metal violeta profundo) e bronze suaka utilizado no artesanato tradicional 

japonês. Murasaki-gane é uma liga de metal que inclui ouro, o que acrescenta tanto ao seu 

valor quanto à sua raridade, e donde se obtém uma tonalidade violeta profunda. Esta coloração 
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na caixa e bracelete do relógio dá ao mesmo um visual arrojado e sumptuoso. As cores 

profundas são obtidas pela nova aplicação de AIP® (Arc Ion Plating),*2 um revestimento 

reforçado ao qual é aplicado um fortalecimento em camada profunda para alta resistência à 

abrasão. 

 

O MRG-G2000HA possui o Connected Engine 3-Way module, que se conecta com um 

smartphone para atualizar automaticamente os dados internos do relógio, incluindo a hora, o 

horário de verão (DST) e as mudanças nos fusos horários. O MRG-G2000HA é um relógio 

MR-G que reúne tecnologia inovadora com a estética japonesa. 

 
*Tsuiki é uma técnica de trabalho do metal, através da qual uma folha de metal é perfurada numa forma 

tridimensional. Historicamente, foi usado para fabricar recipientes metálicos, bem como armaduras e capacetes, 

que precisavam ser feitos tanto finos quanto fortes. Hoje em dia, a técnica é aplicada para produzir componentes 

para vagões, aeronaves e outros itens. 

 
*2 AIP® (Arc Ion Plating) é uma marca registada da Kobe Steel, Ltd. 

AIP® … Um tipo de ionização (IP), que usa energia para vaporizar materiais de revestimento produzindo uma 

película dura com elevadas propriedades adesivas para formar sob a superfície do metal.  

AIP® fornece um dos revestimentos de IP mais resistentes. 
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Especificações 
Construção Resistência ao choque 
Resistência à água 20 metros 

Resistência magnética Resistência magnética compatível com ISO 764 

Frequência de sinal GPS 1575.42 MHz 

Frequência de rádio 
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 sinal GPS 
Calibração de tempo (auto, * manual); aquisição de 

informações de posição (manual) 
* Os sinais GPS são recebidos automaticamente quando o relógio 

reconhece que eles estão disponíveis na área. 

Receção de rádio onda 
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 

39 cidades (39 fusos horários, * horário de verão on/ 
off) e Tempo Universal Coordenado: comutação 
automática de horário de Verão (DST) 
* Pode ser atualizado quando conectado a um smartphone. 

Cronómetro 
Cronómetro 1/1 segundo; capacidade de medição: 24 
minutos; tempo gasto 

Temporizador Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 

Alarme 1 alarme diário independente 

Outras funções 

Funções Mobile Link (tempo mundial: mais de 300 
cidades, ajuste de tempo automático, configuração de 
relógio fácil); Correção automática manual (horas, 
minutos e segundos); calendário automático completo; 
Formato 12/24 horas; indicador de nível de bateria; Luz 
LED (Super Illuminator e afterglow) 

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

Operação contínua 
Cerca de 23 meses com a função de economia de 
energia * ON após carga completa 
* Economia de energia após um determinado período num local escuro 

Tamanho da caixa 54.7 × 49.8 × 16.9 mm 

Peso total Aprox. 152g 
* A marca e logotipos Bluetooth® são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais 

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