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G-SHOCK lança modelo de colaboração com a THE HUNDREDS 
 

                
                         DW-5600HDR 

 
A Casio acaba de lançar o DW-5600HDR, um novo modelo de colaboração com a The 
Hundreds, uma marca de lifestyle de Los Angeles. 
 
Este é o terceiro modelo de colaboração comemorativo dos 35 anos da G-SHOCK, e também 
comemora 15 anos da The Hundreds. Ao mesmo tempo que reproduz a forma do primeiro G-
SHOCK, o novo modelo é meticulosamente trabalhado num design all-black com um bisel e 
bracelete em preto mate.  
 
O novo DW-5600HDR ostenta um design simples, mas distinto. Para se destacar em relação ao 
preto do resto do relógio o logótipo da marca encontra-se colocado diretamente no mostrador. 
Além disso, a bracelete apresenta a frase “Blood, Sweat & Years”, um conceito que a The 
Hundreds sempre destacou, muito apropriado especialmente neste 15º ano da marca. Como o 
próprio relógio, o modelo especial vem num packaging all-black.   
 
Bobby Hundreds (fundador da The Hundreds) afirma: “Uma vez que aspiramos a ter uma marca 
intemporal, procuramos parceiros com legados clássicos. A Casio G-SHOCK é um player com 
património, tendo mantido a relevância através do design e da qualidade ao longo de gerações. 
Quando a The Hundreds trabalha com a G-SHOCK, não estamos apenas a fazer um relógio, 
estamos a unir as nossas histórias: um relógio que resiste ao teste do tempo.” 
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■Sobre a The Hundreds 
Fundada por Ben e Bobby Hundreds em 2003, a The Hundreds é um projeto de lifetyle com duas 
partes que apresenta uma marca de streetwear e uma revista online. A roupa inspira-se do estilo 
lifestyle clássico de L.A., bem como em roupa de surf dos anos 80 e de skate dos anos 90. 

 

          
          DW-5600HDR           Funda da caixa 
 

        
  Bracelete                                   “BLOOD SWEAT & YEARS” 
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               Package 

 
Especificações 

 
DW-5600HDR 
Construção Resistente ao choque 
Resistência à 
àgua 

200 metros 

Cronómetro 

1/100 segundo (nos primeiros 60 minutos) / 1 segundo (após 

60 minutos); capacidade de medição: 24 horas; modo de 

medição: tempo parcial 
 

Temporizador 

Unidade de medição: 1 segundo; intervalo de contagem: 24 

horas; intervalo de configuração da hora de início da contagem 

regressiva: 1 segundo a 24 horas (incrementos de 1 segundo, 

incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora); repetição 

automática 
Alarme Alarme multifunções; sinal horário 

Outras funções 

Calendário automático completo (até ao ano 2099); Formato de 

hora 12/24; Luz de fundo EL com afterglow; alerta flash (flashes 

com buzzer que soa para alarme, sinal de hora em hora, 

cronómetro de contagem regressiva) 
 

Precisão a 
temperature 
normal 

±15 segundos por mês 

Vida da bateria Aprox. 2 anos com CR2016 
Tamanho da caixa 48.9×42.8×13.4 mm 
Peso Total Aprox. 53g 
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Sobre a G-SHOCK 
Construído a partir de uma missão do criador Mr. Ibe para criar o relógio inquebrável, 
o G-SHOCK surpreendeu o mundo com um conceito de resistência que desafiava a 
lógica convencional da relojoaria. Criando relógios tecnologicamente avançados que 
podem resistir a gravidade, temperaturas extremamente baixas, alta pressão de 
água e campos magnéticos, os relógios G-SHOCK são construídos para durar para 
sempre através de uma constante busca pela resistência. 
 
Lançados em 1983, os relógios G-SHOCK já venderam mais de 100 milhões de 
relógios em mais de 100 países. 
 


