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NEWS RELEASE 

 

CASIO lança novos modelos BABY-G com Look de Verão 

As mais recentes novidades da gama G-LIDE apresentam caixa fina, Mostrador Digital/Analógico 

e Gráfico de Marés 

 

 

Basileia, 20 de março de 2019 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje as mais recentes 

novidades da gama de relógios para desportos radicais G-LIDE, que fazem parte da marca 

BABY-G, relógios resistentes a choques especialmente desenhados para mulheres e celebram o 

seu 25º aniversário. Os modelos BAX-100 incorporam ponteiros analógicos num design que 

combina facilmente com a utiilzação casual diária. 

 

Os novos modelos BAX-100 apresentam um mostrador digital intuitivo para gráficos de marés e 

dados lunares, enquanto exibe simultaneamente o tempo no cronógrafo analógico. Além de 

combinar com desportos náuticos, como o surf, o relógio combina bem com roupas casuais do 

dia-a-dia e a fina caixa de 12,3 mm proporciona um encaixe perfeito. 

 

O design do BAX-100 inspira-se na cultura do surf dos anos 90, época em que a marca BABY-G 

entrou em cena. Além da forma retro, todos os modelos incorporam verde menta, uma cor 

inspirada na aparência de uma prancha de surf desgastada. O look refrescante do BAX-100 

evoca o mar. 

 

O gráfico de marés exibe a tendência de maré para o local especificado em seis segmentos. O 

gráfico de marés exibe de forma constante o nível de maré atual e, ao pressionar o botão na 

posição das 4 horas no modo de gráfico de marés, é exibida a tendência de maré em segmentos 

de hora a hora a partir desse ponto. 

 

 

Modelo Cor 

  BAX-100-1A Preto 

  BAX-100-3A Verde Menta 

  BAX-100-7A Branco 
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  BAX-100-1A             BAX-100-3A        BAX-100-7A 

                               

 

  Gráfico de Marés 

 

 

Especificações 

 

 

Construção Resistente ao choque 

Resistência à àgua 10 bar 

Cronómetro 
1/100 segundo; capacidade de medição: 23: 59'59; tempo decorrido, 
tempo parcial 

Temporizador 

Unidade de medição: 1 segundo; intervalo de contagem: 24 horas; 
intervalo de definição da hora de início da contagem decrescente: 1 
minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora), 
outros: repetição automática, alarme time up 

Alarme 3 alarmes multi-funções (com 1 alarme snooze); sinal horário 

Outras funções 

Gráfico de marés, dados da lua (moon age da data específica, gráfico 
da fase da lua), hora dupla, calendário automático completo (até ao 
ano 2099), formato 12/24 horas; botão de operação on/off; luz LED 
automática (Super Iluminador) com afterglow: duração de iluminação 
selecionável (1,5 segundos ou 3,0 segundos) 
 

Precisão a 
temperatura normal 

±30 segundos por mês 

Vida da bateria Aprox. 3 anos com CR1220 

Tamanho da caixa 46.1×42.4×12.3 mm 

Peso Total Aprox. 37g 

 

 

 

 

 


