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CASIO lança novo EDIFICE em colaboração com  

a equipa de F1 Scuderia Toro Rosso  

Novo cronógrafo slim-profile com design inspirado nos carros de corrida STR14 de 2019 

 

 
Carro STR14 Fórmula 1   EQB-1000TR 
 
 

Lisboa, 20 de agosto de 2019 — A CASIO anunciou hoje o lançamento de novidades na linha 

EDIFICE de cronógrafos de metal de alta performance baseados no conceito da marca “Speed 

and Intelligence”. Os cronógrafos slim-profile EQB-1000TR e EFR-S567TR foram desenvolvidos 

em colaboração com a equipa de Fórmula 1 Scuderia Toro Rosso, que compete na classe mais 

alta do mundo de automobilismo. 

 

Com sede em Faenza, no norte de Itália, a Scuderia Toro Rosso é uma equipa de corridas com 

muitos pilotos jovens e promissores. Esta aposta traz energia renovada e a busca apaixonada 

pela velocidade dos seus carros de corrida, impulsionados por inovações tecnológicas 

excecionais. A CASIO vê essas qualidades como uma combinação ideal para a sua visão da 

marca EDIFICE e apoia a equipa como parceira oficial desde 2016. 

 

O EQB-1000TR e o EFR-S567TR foram projetados com base no STR14, o novo carro da equipa 

italiana. Adotando o esquema de cores do carro, os novos cronógrafos apresentam azul, 

vermelho e prata. O EQB-1000TR por inteiro e o mostrador do EFR-S567TR adotam uma faixa 

vermelha atraente com um fundo azul, representando as cores da equipa. Em ambos os modelos, 

o mostrador inteiro, excluindo o bisel e alguns pormenores, é feito de fibra de carbono. Essencial 

nos carros de corrida atuais, esse material emana a busca feroz da excelência em desportos a 

motor. 

 

O mostrador e o verso da caixa apresentam o logotipo da equipa, e o mostrador, na posição de 9 
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horas, tem uma imagem de um touro, o símbolo da equipa. Os novos modelos estão de acordo 

com a visão da Scuderia Toro Rosso, e oferecem um sentimento especial que os torna numa 

peça única. 

 

■EQB-1000TR 

O modelo base para o EQB-1000TR é o EQB-1000, um cronógrafo de slim-profile equipado com 

carregamento solar e conetividade com smartphone. O EQB-1000TR possui um bisel com 

material de fibra de carbono laminado em toda a sua superfície. A bracelete tem uma faixa 

vermelha sobre um fundo azul e é feita de tecido Kevlar® entre duas camadas de tecido 

Cordura®. Este facto, melhorou não só a leveza e o ajuste do novo cronógrafo, mas também a 

sua durabilidade. 

 

Além da sincronização precisa de tempo que pode ser realizada conectando-se a uma aplicação 

de smartphone, o novo modelo tem hora mundial. O utilizador pode ver a hora de dois locais 

diferentes, nos mostradores principal e secundário, selecionando duas de aproximadamente 300 

cidades. Este recurso é obrigatório para os pilotos da Scuderia Toro Rosso que competem em 

todo o mundo. 

 

O novo indicador de última volta exibe a diferença do tempo da volta anterior no mostrador 

secundário. A função de cronómetro também foi aprimorada e os tempos registados podem ser 

enviados para a aplicação do smartphone. Como podem ser guardados 200 tempos de volta, 

medidos a 1/1000 de segundo, o cronógrafo ajuda a gerir tempos detalhados durante a corrida. 

 
EQB-1000TR 

 

    
           Embalagem especial    Mostrador secundário 
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■EFR-S567TR 

O EFR-S567TR é baseado no cronógrafo de metal, EFR-S567D. Uma placa de fibra de carbono 

foi sobreposta ao bisel de metal, e foi estampada uma faixa vertical vermelha no mostrador para 

simbolizar a equipa. Para assegurar a visibilidade, foi utilizado cristal de safira, para manter o 

vidro resistente a arranhões, mesmo sob condições difíceis de uso.  

     

  EFR-S567TR        Embalagem especial   Mostrador secundário 
 

Especificações 

EQB-1000TR 

Resistência à água 100 metros 

Especificações 
de 
comunicações 

Comunicação 
padrão 

Bluetooth® low energy 

Alcance do 
sinal 

Até 2m (pode diferir dependendo das condições 
envolventes) 

Cronómetro 
1 segundo; capacidade de medição: 23:59’59; modos de 
mediçao: tempo decorrido, memória de 200 voltas, 
indicador de última volta 

Alarme 1 alarme diário independente 

Outras funções 

Funções de Smartphone Link (hora mundial: mais de 300 
cidades, ajuste automático de hora, configuração de 
relógio fácil), Phone Finder, correção automática do 
ponteiro (hora, minuto e ponteiro de segundos), exibição 
de dia e data, calendário automático completo, indicador 
de nível de bateria, dual time 

Fonte de energia Sistema de carregamento solar 

Operação contínua 
Cerca de 19 meses com a função de economia de 
energia * ON após carga total 
* Economia de energia após um determinado período num local escuro 

Tamanho da caixa 49.9× 45.6 ×8.9 mm 

Peso total Aprox. 62g 

 
EFR-S567TR 

Resistência à água 100 metros 

Precisão a temperatura 

ambiente 
±20 segundos por mês 

Cronómetro 1 segundo; capacidade de medição: 0’00”～29'59”; tempo parcial 

Outras funções Indicador de data 

Vida útil da bateria 5 anos SR927SW 

Tamanho da caixa 50.5×45.6×9.5mm 

Peso total Aprox. 135g 
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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. 
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