NEWS RELEASE
CASIO anuncia data de lançamento do Smartwatch PRO TREK Smart
WSD-F30 para fãs das atividades outdoor
A marca assinou uma parceria com a Bikemap, a maior Cycling Map App do mundo

PRO TREK Smart
WSD-F30

Acessório de bracelete opcional WSA-BX1

A CASIO anuncia que a data de lançamento do smartwatch PRO TREK Smart WSD-F30 para
entusiastas do ar livre será no dia 18 de janeiro de 2019.
O anúncio oficial do WSD-F30 causou rebuliço e conquistou oito prémios este verão na IFA 2018,
uma das maiores feiras do mundo de consumer electronics e eletrodomésticos. Além da sua
resistência à água de até 50 metros, construção com especificações militares e funcionalidade de
mapas off-line, o WSD-F30 recebeu elogios pelo seu modo de economia de energia utilizando um
novo monitor monocromático e colorido de duas camadas.
Também a 18 de janeiro, a CASIO lançará a bracelete extralonga WSA-BX1, um acessório
opcional para o WSD-F30. Basta trocá-la pela bracelete normal do WSD-F30 e usar o relógio
facilmente por cima da manga de um casaco.
A CASIO também anuncia uma parceria com a Bikemap, o maior aplicativo de mapas de ciclismo
do mundo. Agora, os proprietários do PRO TREK Smart podem usar o aplicativo Bikemap para
fazer o download de mapas e rotas com antecedência para o smartwatch. Os ciclistas podem,
então, desfrutar de acesso a mapas de informações úteis e rotas no pulso, mesmo quando estão
offline e não conectados a um smartphone. O WSD-F30 sincroniza automaticamente com o
aplicativo Bikemap para salvar registos da atividade de ciclismo, incluindo informações como a
rota, velocidade, distância e hora. A CASIO e a Bikemap vão promover mutuamente esta
parceria.
■ BIKEMAP
Com mais de 1,6 milhões de downloads, a Bikemap é o maior aplicativo de mapas
de ciclismo do mundo, com mapas on-line e off-line. Mapas detalhados de
cidades de todo o mundo e incluem informações essenciais para ciclistas, como
oficinas de bicicletas, casas de banho e multibancos. Os utilizadores contribuíram
com mais de quatro milhões de comentários sobre as suas experiências de
ciclismo para partilhar com outros utilizadores.
Developer: Bikemap GmbH (baseado na Áustria)
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Modelos
WSD-F30
WSA-BX1

Data de Lançamento
18 de Janeiro de 2019
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