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CASIO lança novos modelos em colaboração com a Scuderia Toro 
Rosso 

  
Apresentam a diversão do mundo dos desportos motorizados 

 
 

 
 

A Casio Computer Co., Ltd., anuncia o lançamento de novidades da sua linha EDIFICE de 

relógios desportivos de metal de alto desempenho que combinam um design dinâmico com 

uma tecnologia avançada. A nova edição limitada do EDIFICE Scuderia Toro Rosso está 

disponível em três modelos desenhados em parceria com a equipa de Fórmula 1 Scuderia Toro 

Rosso, da qual a CASIO é parceiro oficial.  

 

A Scuderia Toro Rosso transmite uma energia jovem e a paixão pela velocidade, 

conjugando-os com carros movidos por inovações tecnológicas excecionais. A CASIO 

acredita que essas qualidades combinam na perfeição com o conceito de "“Speed and 

Intelligence” da EDIFICE e apoia a equipa como Official Team Partner desde janeiro de 

2016.  

 

Os novos ECB-900TR, EQS-920TR e EFR-564TR apresentam esquemas de cores, em tons 

de vermelho e azul, inspirados nos carros da equipa Scuderia Toro Rosso. O design geral 

dos relógios é inspirado no mundo dos desportos motorizados, com toques especiais como 

o design do tipo de letra usado no índice de horas que se assemelha aos números dos 

carros da equipa. O mostrador apresenta o logotipo da equipa, enquanto que o ponteiro dos 

segundos é decorado com as cores da bandeira da Itália, onde a equipa tem a sua sede. Os 

relógios são também apresentados em packaging especiais. 

 

Os três modelos apresentam uma face multidimensional e um bisel plano, com o ECB-

900TR e o EQS-920TR a utilizarem também um sistema de energia de carregamento solar. 

O ECB-900TR conecta-se a uma aplicação do smartphone através do Bluetooth® para 
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maior facilidade de uso, permitindo que o utilizador ajuste o tempo e controle as funções do 

relógio, como o horário mundial e o alarme, a partir de uma aplicação de smartphone.  Os 

LCDs nas posições das 12 e 9 horas fornecem uma visualização fácil de várias 

informações. 

 

Estes relógios ligam os seus utilizadores ao mundo dos desportos motorizados e ao espirito 

da equipa Scuderia Toro Rosso. 

   

ECB-900TR           EQS-920TR                EFR-564TR 

 

        

Indices “car number”   Número do carro da equipa     Ponteiro dos segundos tricolor 

    

   
    Logo (mostrador)          Logo(fundo da caixa)      Packaging     
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Especificações 

ECB-900TR 

Resistência à água 100 metros 

Precisão na temperatura normal ±15 segundos por mês (sem conectar com um smartphone) 

Especificações 

de 

Comunicação 

 

Comunicação 

Standard 
Bluetooth® baixa energia* 

Faixa de Sinal 
Até 2m (pode diferir dependendo das circunstancias à sua 

volta) 

Alarme 
5 alarmes multi-funções (diário, 1 vez, programado), de 

hora em hora 

Temporizador 

Temporizador de contagem regressiva, unidade de 
medição: 1/10 segundo; intervalo de contagem: 24 
horas; intervalo de configuração da hora de início 
da contagem regressiva: 1 segundo a 24 horas 
(incrementos de 1 segundo, incrementos de 1 
minuto e incrementos de 1 hora) 

Cronómetro 

Capacidade de medida: 00'00''000~59'59''999 (para os 

primeiros 60 minutos), 1:00'00''0~23:59'59''9 (depois dos 60 

minutos); unidade de medida: 1/1000 segundos (para os 

primeiros 60 minutos), 1/10 segundos (depois de 60 

minutos); modos de medida: tempo gasto, tempo da 

volta;informação gravada: até 200 gravações (medindo 

tempos de voltas); velocidade (0 to 400 unidades/hora) 

Funções Mobile Link  

Ajuste de hora automático (quatro vezes por dia); tempo 

mundial: mais de 300 cidades; ajuste de hora one-touch; 

localização de telemóvel, etc. 

Outras Funções 

Hora mundial, indicador de bateria, poupança de energia 

com a luz do dia automática, auto calendário completo, 

botão de som on/off , luz LED dupla, etc. 

Fonte de Energia 
Sistema de energia resistente (sistema de carga a energia 

solar) 

Tempo Aproximado de Operação da 

Bateria 

Capacidade da bateria sem exposição solar e totalmente 

carregada: 

- Cerca de 6 meses com o uso normal das funções 

- Cerca de 19 meses com a função de poupança de 

energia ON 
* Funciona com a precisão de um relógio de quartzo normal (a ± 15 segundos 

por mês) quando usado sem conexão a um smartphone. 

Tamanho da caixa 51.5×48.0×13.9mm 

Peso Total Aprox. 163g 



  
NEWS RELEASE                             

            

 

 

4 

* A marca e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela 

Casio Computer Co., Ltd. está sob licença 

 

 

 

 

 

 

EQS-920TR 

Resistência à água 100 metros 

Cronómetro 
Cronómetro de 1 segundo; capacidade de medida: 29’59”; 

modos de medida: tempo gasto, 1º e 2º tempos registados 

Outras funções Data, indicador do nível da bateria 

Fonte de Energia Energia Solar 

Precisão na temperatura normal ±20 segundos por mês 

Tempo Aproximado de Operação da 

Bateria 
Aprox. 5 meses 

Tamanho da caixa 56.0 × 47.6 × 12.5 mm  

Peso Total Aprox. 170g 

 

EFR-564TR 
 

Resistência à água 100 metros 

Precisão na temperatura normal ±20 segundos por mês 

Cronómetro  
Cronometro 1/10 segundos; capacidade de medida: 

59’59’’99, tempo gasto, 1º e 2º tempos registados 

Outras Funções Data 

Tempo Aproximado de Operação da 

Bateria 
3 anos no SR920SW 

Tamanho da caixa 52.0×48.9×12.4mm 

Peso total Aprox. 172g 
 

 


