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NEWS RELEASE 

 

CASIO lança G-SHOCK MUDMASTER  

com estrutura Carbon Core Guard 

Nova estrutura com materiais de carbono proporciona resistência; Equipado com Sensor 

Triplo e Acelerómetro para Missões Terrestres em Ambientes Severos 

 

 
GG-B100-1A3 

 

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

novidade da série MUDMASTER de relógios resistentes a choques da G-SHOCK. A série 

MUDMASTER é projetada para ambientes terrestres difíceis e o novo GG-B100 apresenta 

uma nova estrutura Carbon Core Guard que emprega materiais reforçados com fibra de 

carbono na caixa. 

 

O MUDMASTER é parte da série Master of G projetada para uso nas condições mais 

extremas, com uma estrutura resistente a poeira e lama que pode resistir a ambientes 

severos. 

 

A recém-desenvolvida estrutura Carbon Core Guard emprega materiais reforçados com fibra de 

carbono leve e rígida na caixa. O bisel e a parte traseira da caixa também apresentam carbono 

para aumentar a resistência. Esta nova estrutura resistente a poeira e lama emprega um filtro 

inserido entre a caixa e os botões para impedir a entrada de sujidade, garantindo uma boa 

vedação sem o uso de tubos com botões metálicos. 

 

O GG-B100 está equipado com recursos que apoiam missões terrestres, ligando os sensores 

a um aplicativo dedicado. O relógio tem um sensor triplo e um acelerómetro: os três sensores 

detetam o rumo da bússola, medem a pressão / altitude atmosférica e medem a temperatura, 

e o acelerómetro conta os passos. Além de rastrear alterações no ambiente, o relógio pode 

ser ligado ao aplicativo dedicado para compreender facilmente os detalhes do histórico de 

atividades, como calcular as calorias queimadas da subida / descida com base nos dados de 

altitude e contagem de passos. O relógio ajusta automaticamente a hora por meio de um 

smartphone emparelhado, e uma função de registo de missão grava automaticamente uma 
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faixa no aplicativo dedicado com base nos dados de altitude do relógio e dos dados de GPS 

do smartphone. Uma função indicadora de localização exibe a direção e distância do 

rolamento da bússola para um destino designado pelo utilizador. 

 

Com a sua nova construção e recursos avançados, o GG-B100 é um G-SHOCK pronto para 

apoiar as missões mais difíceis em condições adversas. 

 

Modelo Cor 

  GG-B100-1A1 Preto 

  GG-B100-1A3 Khaki 

 

 

Principais funções do GG-B100 

Estrutura Carbon Core Guard e botões resistentes a choques 

A Casio desenvolveu uma nova estrutura resistente a choques com uma caixa de composto 

de carbono para proteger o módulo. A nova caixa também facilitou o desenvolvimento de uma 

nova estrutura de botões, que não precisa de protetores de botões externos.  

 

Estrutura resistente à lama 

Um filtro é inserido entre a caixa e os botões para manter a sujidade de fora, garantindo 

uma boa vedação sem o uso de tubos de botão de metal convencionais. 

 

Fundo de caixa dual-layer 

O fundo da caixa possui uma construção de camada dupla que emprega aço inoxidável para 

uma vedação estanque e resina reforçada com fibra de vidro para maior resistência ao 

impacto. O design é inspirado nos tanques portáteis transportados por veículos off -road que 

viajam por estradas irregulares. 

 

 

 

Fundo da caixa 

 

 

Bisel com folha de carbono inserida 

O bisel foi reforçado com uma construção de três camadas com fibra de carbono inserida na 

resina fina. A camada de resina fina superior é transparente para mostrar o material composto 

de carbono abaixo. 
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Sensores Quad para rastrear facilmente as mudanças no ambiente natural e 

compreender o histórico de atividades 

O relógio está equipado com sensores quad para bússola, pressão barométrica / altitude, 

temperatura e um acelerómetro para contagem de passos. As calorias queimadas são calculadas a 

partir da subida / descida com base nos dados de altitude e contagem de passos, e o histórico de 

atividades pode ser gravado no aplicativo dedicado. 

 

Função de registo de missão 

Regista automaticamente uma faixa no aplicativo dedicado com base nos dados de altitude dos 

dados do relógio e do GPS do smartphone. A operação manual também permite ao utilizador obter 

um ponto de altitude e colocá-lo num mapa. 

 

Função indicadora de localização 

Exibe a direção e a distância do rolamento da bússola para um destino designado pelo 

utilizador. O rolamento da bússola é indicado pelo ponteiro dos segundos e pela distância 

indicada no visor LCD. 

 

Botão do modo personalizável 

O utilizador pode personalizar as funções a serem exibidas quando o botão Mode for 

pressionado, de modo a que apenas as funções essenciais sejam exibidas ou altere a ordem 

na qual as funções são exibidas. 
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Especificações 

 

Construção Resistente ao choque; resistente à lama 

Resistência à àgua 20 bars 

Especificações 
de 
comunicação 

Comunicação 
Standard 

Bluetooth
®
 low energy* 

Faixa de sinal 
Até 2m (pode diferir dependendo das condições do 
ambiente) 

World Time 

38 fusos horários (38 cidades * e Coordinated 
Universal Time); ativação / desativação de horário de 
verão; mudança de hora local / World time 
* 1 Pode ser atualizado quando conectado a um smartphone.  

Cronómetro 

1/100 segundo; capacidade de medição: 0'00 ”00 ~ 
59’59” 99 (nos primeiros 60 minutos), 1: 00'00 ~ 23: 
59'59 (após 60 minutos); unidade de medição: 1/100 
segundos (durante os primeiros 60 minutos), 1 
segundo (após 60 minutos); capacidade de medição: 
23: 59'59,99 ”; modos de medição: tempo decorrido, 
tempo parcial, tempo do 1º e 2º lugares 
 

Temporizador 

Unidade de medição: 1 segundo; intervalo de 
contagem: 24 horas; intervalo de configuração da 
hora de início da contagem regressiva: 1 minuto a 24 
horas (incrementos de 1 minuto e 1 hora) 

Alarme 5 daily alarms; hourly time signal 

Outras funções 

Funções de ligação de smartphone (ligação com 
smartphone compatível através de Bluetooth®); 
Bússola digital; barómetro; altímetro (leituras de 
altitude relativa); termómetro; contador de passos; 
exibição do tempo do nascer / pôr-do-sol; luz de 
fundo dupla de LED totalmente automática com 
afterglow: 1,5 / 3,0 segundos 

Vida da bateria Aprox. 2 anos com CR2025 

Tamanho da caixa 55.4×34.9×19.3 mm 

Peso total Aprox.92g 

* 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. está sob licença 

 


