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CASIO introduceert nieuwe samenwerkingsmodellen  

met Scuderia Toro Rosso-raceteam 

Modellen tonen het plezier van de autosport 

 

 

  

Amstelveen, 13 maart 2019 – Casio Computer Co Ltd introduceert de nieuwe toevoegingen aan 

zijn EDIFICE-lijn van high-performance sportchronografen: horloges die dynamisch design 

combineren met geavanceerde technologie. De nieuwe EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited 

Edition is verkrijgbaar in drie modellen, ontworpen in samenwerking met het Formule 1-

raceteam Scuderia Toro Rosso, dat door Casio als officiële teampartner wordt gesponsord. 

Scuderia Toro Rosso brengt zijn jeugdige energie en racewagens voorzien van buitengewone 

technologische innovaties naar het circuit, in de gepassioneerde jacht naar snelheid. Casio 

gelooft dat deze kwaliteiten een perfecte match zijn met het merkconcept van EDIFICE en is al 

sinds 2016 officiële teampartner. 
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De nieuwe ECB-900TR, EQS-920TR en EFR-564TR beschikken over kleurenschema’s waarin 

het rood, blauw en zilver van de Scuderia Toro Rosso-racemachines terugkomen. Het totale 

design van de horloges is geïnspireerd op de autosport in het algemeen, met speciale accenten 

als de uurindexen die in hetzelfde lettertype zijn uitgevoerd als de teamautonummers. De 

wijzerplaat en het achterdeksel zijn voorzien van het teamlogo, en de secondewijzer is voorzien 

van de kleuren van de Italiaanse vlag, het land waar het team is gevestigd. Al deze details 

samen zorgen voor een design dat de samenwerkingsmodellen met het Scuderia Toro Rosso-

team waardig is. De horloges worden daarnaast geleverd in speciale verpakkingen.  

De drie modellen hebben een multidimensionale wijzerplaat en vlakke bezel; de ECB-900TR en 

EQS-920TR zijn voorzien van solar power. De ECB-900TR is via bluetooth® te verbinden met 

een smartphone voor grotere gebruiksvriendelijkheid. Zo kan de gebruiker de tijd aanpassen en 

horlogefuncties, zoals wereldtijd en alarm, bedienen via een smartphone-app. Lcd-displays op 

de 12-uurs- en 9-uurspositie bieden eenvoudig toegang tot verschillende soorten gegevens. 

Deze horloges verbinden hun eigenaren met de autosport en het Scuderia Toro Rosso-

raceteam.  

Prijs en verkrijgbaarheid 

De Scuderia Toro Rosso-collectie bestaat uit drie limited-edition-modellen: de ECB-900TR, de 

EQS-920TR en de EFR-564TR. De ECB-900TR heeft een verkoopadviesprijs van 299 euro, de 

EQS-920TR heeft een verkoopadviesprijs van 249 euro en de EFR-564TR heeft een 

verkoopadviesprijs van 199 euro. De modellen zijn vanaf april 2019 verkrijgbaar via 

geselecteerde retailers. 
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ECB-900TR           EQS-920TR                           EFR-564TR 

 

        

Autonummerindexen       Teamautonummer      Driekleurige secondewijzer 

   

          Logo (wijzerplaat)          Logo (achterdeksel)       Verpakking    
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Specificaties 

ECB-900TR 

Waterbestendigheid 100 meter 

Nauwkeurigheid bij normale 

temperatuur 

±15 seconden per maand (zonder 

smartphoneverbinding) 

Communicatie-

specificaties 

Communicatie-

standaard 
Bluetooth® low energy* 

Signaalbereik 
Tot 2 meter (kan verschillen, afhankelijk van 

omgevingsomstandigheden) 

Alarm 
5 multifunctionele alarmen (dagelijks, eenmalig, 

gepland), tijdsignaal per uur 

Countdowntimer 
Countdowntimer, meeteenheid: 1/10 seconde; 

countdownbereik: 24 uur; invoerbereik: 1 seconde tot 24 

uur (in stappen van 1 seconde, 1 minuut en 1 uur) 

Stopwatch 

Meetcapaciteit: 00'00''000~59'59''999 (de eerste 60 

minuten), 1:00'00''0~23:59'59''9 (na 60 minuten); 

meeteenheid: 1/1000 seconde (de eerste 60 minuten), 

1/10 seconde (na 60 minuten); meetmodi: verstreken tijd, 

ronde tijd; opslagcapaciteit: tot 200 rondes (meten 

rondetijden); snelheid (0 tot 400 eenheden/uur) 

Mobile Link-functies 

Automatische tijdsaanpassing (vier keer per dag); 

wereldtijd: meer dan 300 steden; One-Touch Time 

Adjustment; phone finder etc. 

Overige functies 

Wereldtijd, batterijniveau-indicator, automatisch wisselen 

zomertijd, volledig automatische kalender, 

knopbedieningstoon aan/uit, dubbele ledverlichting etc. 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (lichtenergie) 



PERSBERICHT                            
            

 
 

Continue werking* 

Werking zonder blootstelling aan licht na volledig 

opladen: 

- circa 6 maanden op basis van normaal gebruik functies 

- circa 19 maanden met energiebesparingsfunctie AAN  

* Werkt binnen de nauwkeurigheid van een normaal quartzhorloge (met ±15 

seconden per maand) wanneer geen verbinding wordt gemaakt met een 

smartphone. 

Afmetingen kast 51,5 × 48,0 × 13,9 mm 

Totale gewicht Circa 163 gram 

* Het bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van deze 

merken door Casio Computer Co., Ltd. valt onder licentie. 

 

EQS-920TR 

Waterbestendigheid 100 meter 

Stopwatch 
1-secondestopwatch; meetcapaciteit: 29’59”; meetmodi: 

verstreken tijd, 1ste- en 2e-plaatstijden 

Overige functies Datumweergave, batterijniveau-indicator 

Stroomvoorziening Lichtenergie 

Nauwkeurigheid bij normale 

temperatuur  
±20 seconden per maand 

Continue werking 
Circa 5 maanden (van volledig opladen tot de wijzers 

stilstaan) 

Afmetingen kast 56,0 × 47,6 × 12,5 mm  

Totale gewicht Circa 170 gram 

 

EFR-564TR 
 

Waterbestendigheid 100 meter 

Nauwkeurigheid bij normale 

temperatuur 
±20 seconden per maand 
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Stopwatch 
1/10-secondestopwatch; meetcapaciteit: 59’59”99; 

meetmodi: verstreken tijd, 1ste- en 2e-plaatstijden 

Overige functies Datumweergave 

Batterijduur 3 jaar met SR920SW 

Afmetingen kast 52,0 × 48,9 × 12,4 mm 

Totale gewicht Circa 172 gram 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor vragen over de collectie, interviewaanvragen en/of uitleen van horloges, neem contact met 

ons op. 

 

Mediacontact: 

LVTPR 

+31 (0) 30 65 65 070    

casiogshock@lvtpr.com 
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