
 
NEWS RELEASE 
         

 
PERSBERICHT 

CASIO introduceert PRO TREK-outdoorhorloge met carbonbezel 

Compleet outdoorhorloge dat buitenactiviteiten in de bergen en in en op het water ondersteunt 

 

PRW-7000X 

Amstelveen, 20 maart 2019 – Casio Computer Co., Ltd., voegt een nieuw horloge toe aan zijn lijn 

PRO TREK-outdoorhorloges. De PRW-7000X is een speciale uitgave voor Baselworld met een 

carbonbezel. Wereldwijd zijn er 1.300 exemplaren van deze limited edition verkrijgbaar. 

De nieuwe PRW-7000X is waterbestendig tot 20 bar – de hoogste specificatie in de PRO TREK-

serie. Het horloge is gebaseerd op de PRW-7000, die speciaal ontworpen is voor gebruik bij 

activiteiten in en op het water. De PRW-7000X beschikt daarnaast over een opvallende carbonbezel. 

Carbon wordt vanwege zijn stijfheid en minimale gewicht vaak toegepast in outdoorgear, zoals 

hengels. Om tot deze bezel te komen, zijn verschillende carbonvellen op elkaar gelegd en verhard 

alvorens ze op maat te snijden. De indexmarkeringen en kroon zijn afgewerkt met een roségouden 

coating die het stijlvolle ontwerp van het horloge benadrukken. 

Dit speciale Baselworld-model biedt een exclusieve rode Neon Illuminator, voor meer zicht in het 

donker. De unieke rode kleur, mogelijk gemaakt door CASIO’s originele technologie die 

oorspronkelijk bedoeld was om de ogen te ontzien, haalt zijn inspiratie uit het geduld en de 

vastberadenheid van vissers.  

Om het horloge nog geschikter te maken voor wateractiviteiten, heeft CASIO de PRW-7000X 

voorzien van barometrische druk-/hoogte- en kompasrichtingsensoren. Ook beschikt het horloge 

over een getijdengrafiekfunctie die precies aantoont wanneer het vloed is. De vistijdfunctie geeft 

advies over het beste tijdstip om te vissen, weergegeven op de lcd. De sub-wijzerplaat rechtsonder 

fungeert als indicator voor barometrische druk-/hoogtetrends, richtingsgeheugen en toont de 



 
NEWS RELEASE 
         

 
getijdengrafiek met behulp van een waaiervormige wijzer. Het horloge is voorzien van krasbestendig 

saffierglas, waardoor dit outdoorhorloge geschikt is om nog meer avonturen te beleven.   

 

Specificaties 

Constructie Bestand tegen lage temperaturen (-10°C/14°F) 

Waterbestendigheid 20 bar 

Radiofrequentie 

77,5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: Verenigd Koninkrijk); 

60 kHz (WWVB: Verenigde Staten); 40 kHz (JJY: Fukushima, 

Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 68,5 kHz (BPC: China) 

Ontvangst radiosignalen 
Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve bij gebruik 

in China: tot vijf keer per dag); handmatige ontvangst 

Digitaal kompas 

Meet richting en geeft dit met de tweede wijzer weer als een van 
de 16 punten; meetbereik: 0° tot 359°; meeteenheid: 1°; continue 
meting van 60 seconden; automatische verticale correctie; 
richtingsgeheugen; wijzerindicatie van het noorden; bi-directionele 
kalibratie en magnetische declinatiecorrectie 

Barometer 

Meetbereik: 260 hPa tot 1,100 hPa (7,65 inHg tot 32,45 inHg); 
meeteenheid: 1 hPa (0,05 inHg); indicator voor verandering in 
atmosferische druk (±10 hPa); wijzerindicatie van drukverschil; 
weergave luchtdruktendens; informatie-alarm barometrische 
druktendens (toon en wijzer geven grote drukveranderingen aan) 

Hoogtemeter 

Meetbereik: -700 m tot 10.000 m; meeteenheid: 1 m; handmatige 

metingenopslag (tot 30 verslagen, inclusief hoogte, datum en tijd); 

automatische loggegevens (hoge/lage altitudes, cumulatieve 

stijging en daling van specifieke tochten); 

hoogteveranderingsindicator (±100 m / ±1000 m); en: relatieve 

hoogtemetingen (-3.000 m tot 3.000 m); instelling intervalmeting* 

(elke 5 seconden / elke 2 minuten)  

* 1 seconde voor de eerste 3 minuten 

Thermometer 
Meetbereik: -10°C tot 60°C (14°F tot 140°F); meeteenheid: 0,1°C 
(0,2°F) 

Wereldtijd 
48 steden (31 tijdzones, zomertijd aan/uit) en UTC: automatische 

zomertijd (DST); wisselen thuistijd/wereldtijd 

Stopwatch 
1/100-seconde; meetcapaciteit: 23:59'59.99''; meetmodi: 

verstreken tijd, gesplitste tijd, 1
ste

- en 2
e
-plaatstijden 

Countdowntimer Meeteenheid: 1 seconde; countdownbereik: 60 minuten; 
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Instelbereik: 1 minuut tot en met 60 minuten (in stappen van 1 

minuut) 

Alarm 5 dagelijkse alarmen, tijdsignaal per uur 

Overige functies 

Vismodus; maanfasedata (maanstand op een specifieke datum); 

getijdengrafiek (niveau op specifieke datum en tijd); weergave 

tijdstip zonsopgang, zonsondergang; verplaatsbare wijzers 

(handmatig of automatisch [tijdens hoogte-, barometrische-druk-, 

en temperatuurmeting]); batterijniveau-indicator; energiebesparing; 

volledig automatische kalender (tot en met het jaar 2099); 12-/24-

uursindeling; knopbedieningstoon aan/uit 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (lichtenergie) 

Continue werking 

Circa 18 maanden met de energiebesparingsfunctie* AAN na 

volledig opladen.  

*Energiebesparing na bepaalde periode in donkere omgeving 

Afmetingen kast 58,7 × 52,3 × 14,5 mm 

Totale gewicht Circa 120 gram 

 

LvT PR 

Velingweg 5 

3981 PB BUNNIK 

Tel: +31(0)30 - 65 65 070 

Contactpersoon; Kirsten Peterse 

E-mail: kirstenp@lvtpr.nl / casiogshock@lvtpr.com 


