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CASIO lança novo G-MS para mulheres elegantes e confiantes
Design distinto num tamanho generoso, com um mostrador dimensional

MSG-C100G-1A
Basileia, 20 de março de 2019 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento das
mais recente novidades da linha BABY-G de relógios resistentes a choques para mulheres. Parte
da série G-MS para mulheres ativas e sofisticadas, os novos relógios MSG-C100 apresentam um
visual distinto.
O MSG-C100 apresenta uma caixa de tamanho generoso com marcas de índice dimensional,
enquanto o mostrador apresenta um padrão de corte em pirâmide que aprimora o design distinto.
Outro sinal da atenção a todos os detalhes é a bracelete de resina que apresenta um padrão de
espinha de peixe para um look semelhante a tecido.
Duas cores de bisel estão disponíveis em diferentes modelos: o MSG-C100G tem um
acabamento em ouro rosa brilhante enquanto o MSG-C100 tem um elegante acabamento
prateado.
Todos os novos relógios MSG-C100 possuem uma resistência à água até 10 bar e construção
resistente a choques, para apoiar as mulheres ativas no seu dia-a-dia. O mostrador possui dois
LCDs que podem ser personalizados para exibir a data, o dia da semana, a hora mundial ou
outros dados da escolha do utilizador.

Modelo
MSG-C100G-1A
MSG-C100G-7A
MSG-C100-2A
MSG-C100-7A

Bracelete
Preto
Branco
Navy
Branco
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Bisel
Pink gold ion plating
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MSG-C100G-1A

MSG-C100G-7A

MSG-C100-2A

MSG-C100-7A

Especificações
Construção
Resistência à àgua
World Time
Cronómetro

Temporizador

Alarme
Outras funções
Precisão a temperature normal
Battery Life
Tamanho da caixa
Peso total

Resistente ao choque
10 bar
27 cidades (29 fusos horários) e Greenwich Mean Time;
horário de verão on/off
1/100 segundo; capacidade de medição: 59'59,99 ”; modos de
medição: tempo decorrido, tempo parcial, tempo do 1º e 2º
lugares
Unidade de medição: 1 segundo; intervalo de contagem: 60
minutos; intervalo de definição da hora de início da contagem
regressiva: 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto), outros:
repetição automática, alarme de tempo, beeper com
progresso
5 alarmes diários (com 1 alarme snooze); sinal horário
Calendário automático completo (até ao ano de 2039);
Formato 12/24 horas; Luz LED (Super Iluminador) com
afterglow: duração de iluminação selecionável (1,5 segundos
ou 3,0 segundos).
±30 segundos por mês
Aprox. 3 anos com CR1220
45.1 × 40.3 × 12.4 mm
Aprox. 40g
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