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NEWS RELEASE 

 

Casio lança G-SHOCK MR-G com acabamentos Gassan, uma 

tradição dos fabricantes de espadas Japoneses 

 

Modelos de edição limitada que evoca a tradicional força e estética do Japão 
   

 

MRG-G2000GA 

 

Basileia, 20 de março de 2019 - A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento 

de uma novidade na série MR-G, a série flagship da marca G-SHOCK de relógios 

resistentes a choques. O MRG-G2000GA inspira-se na tradicional espada japonesa - 

conhecida por unir a força intemporal e a sensibilidade estética do Japão. É um relógio 

acabado à mão por um mestre artesão utilizando a Gassan, tradicional técnica de renome 

mundial dos fabricantes de espadas japoneses. Uma edição limitada de apenas 300 

destes relógios será lançada em todo o mundo. 

 

O MRG-G2000GA é inspirado pela força e refinamento das espadas japonesas, que têm 

muito em comum com a resistência e a sofisticação funcional da série MR-G. O relógio 

incorpora elementos de design inspirados em espadas japonesas - desde o yasuri-me 

(marcas de raspagem) no nakago (peça de metal dentro do punho que mantém a espada 

unida) até a formação de cristal do hamon (linha de temperamento) e o kissaki (ponta da 

lâmina). 

 

A bracelete do MRG-G2000GA é inspirada na espiga de uma espada japonesa, que está dentro 

do cabo. Em espadas japonesas, marcas de raspagem são aplicadas à espiga para evitar que 

ele escorregue para fora do cabo. Estas marcas de raspagem variam em padrão dependendo 

da escola de ferragem ou de cada ferreiro. As marcas de raspagem são um elemento 

importante para o fabricante de espadas. O centro da bracelete do MRG-G2000GA é terminado 

com um padrão modelado após o padrão empregado na tradição Gassan. O padrão é aplicado 

manualmente a cada elo por Sadanobu Gassan, que está na linha de sucessão da tradição 
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Gassan com 800 anos. O segundo elo da bracelete também está inscrito com o caracter kanji 

鍛, do lema tanto hitosuji ("uma dedicação singular ao forjamento") que é adotada pela tradição 

Gassan. 

 

O acabamento do MRG-G2000GA reflete uma atenção especial aos mais pequenos detalhes. 

A caixa é feita de titânio recristalizado, cuja aparência cintilante evoca a formação de cristais 

da linha temperada na lâmina das espadas japonesas. Um tratamento Arc Ion Plating (AIP®)
* 

1
 é então aplicado em Koki-murasaki (roxo escuro) que é tradicionalmente associado à 

nobreza no Japão. O bisel é feito de COBARION® 
*2

 inspirada na ponta da lâmina de uma 

espada japonesa. 

 

O MRG-G2000GA possui ajuste de hora usando sinais de calibração de tempo de ondas de 

rádio, sinais de satélite GPS e Bluetooth® para garantir uma hora precisa, refletindo 

mudanças de fuso horário em todo o mundo e horário de verão. O MRG-G2000GA reúne 

tecnologia inovadora com a estética japonesa. 

 

Ferreiro Sadanobu Gassan 

Nascido na província de Nara em 1979. Nascido na famosa família Gassan de ferreiros, 

Sadanobu Gassan foi exposto ao mundo do fabrico de espadas desde tenra idade. Em 1998, 

começou a treinar com o seu pai, Sadatoshi Gassan. Em 2006, foi reconhecido como ferreiro 

pela Agência Japonesa de Assuntos Culturais. Desde então, continua a desafiar-se em novas 

áreas de artesanato que levam adiante as tradições do passado, e ganhou inúmeros prémios e 

elogios em várias competições. Como o sexto na linha Gassan de Osaka, ele carrega o fardo 

da próxima geração de espadas japonesas. Sadanobu Gassan atualmente é diretor da All 

Japan Swordsmith Association. 

 

*
 1

 Arc Ion Plating, ou AIP®, é um tipo de revestimento iónico (IP) que usa alta energia para vaporizar materiais de 

revestimento, fazendo com que uma película dura com altas propriedades adesivas se forme na superfície do metal. 

O AIP fornece um dos revestimentos IP mais fortes. AIP é uma marca registada da Kobe Steel, Inc. 
*2 

COBARION® é duas vezes mais forte que o aço inoxidável e é dito que rivaliza com platina no brilho. COBARION 

é uma marca registada do Iwate Industry Promotion Center e é fabricado exclusivamente pela Eiwa Co., Ltd.  

 

Especificações 

Construção Resistente ao choque 

Resistência à àgua 20 bar 

Resistência magnética resistência magnética ISO 764-compliant  

Frequência de sinal GPS 1575.42 MHz 

Frequência Radio 

77.5 kHz (DCF77: Alemanha); 60 kHz (MSF: UK); 60 

kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japão) / 

60 kHz (JJY: Kyushu, Japão); 68.5 kHz (BPC: China) 

Receção de Sinal GPS 

Calibração de hora(automática, * manual); aquisição de 

informação de posição (manual) 
* Sinais de GPS são recebidos automaticamente quando o relógio 

reconhece que eles estão disponíveis na área.  

Receção de ondas radio 
Receção automática até seis vezes por dia (exceto 

para uso na China: até cinco vezes por dia) 

Especificações Comunicação Bluetooth
®
 low energy 
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de 

comunicação 

Standard 

Faixa de 

sinal 

Até 2m (pode diferir dependendo das condições do 

ambiente) 

World Time 

39 cidades (39 fusos horários *, horário de verão on/ 

off) e Tempo Universal Coordenado: comutação 

automática do horário de verão (DST) 

* Pode ser atualizado quando conectado a um smartphone.  

Cronómetro 

Cronómetro de 1/1 segundo; capacidade de medição: 

24 minutos; tempo decorrido 

 

Temporizador Unidade de medição: 1 segundo (máximo 24 horas) 

Alarme 1 alarme diário independente 

Outras Funções 

Funções do Smartphone Link (World time: mais de 300 

cidades, ajuste automático da hora, configuração fácil 

do relógio); correção automática dos ponteiros (hora, 

minuto e ponteiro dos segundos); calendário 

automático completo; Formato 12/24 horas; indicador 

de nível da bateria; Luz LED (super iluminador e 

afterglow) 

Fonte de alimentação 
Sistema de energia Tough Solar (sistema de 

carregamento solar) 

Operação Contínua 

Cerca de 23 meses com a função de economia de 

energia * ON após carga total 
* Economia de energia após um determinado período em um local 

escuro 

Tamanho da caixa 54.7 × 49.8 × 16.9 mm 

Peso Total Aprox. 152g 

* A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de 

tais marcas pela Casio Computer Co., Ltd. é feito sob licença.  

 

 


