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Casio brengt EDIFICE-samenwerkingsmodel met Honda Racing uit, 

voorzien van "Championship White” 
Buitenste ring van wijzerplaat is afgewerkt met authentieke “Championship White” kleur  

 

 

ECB-S100HR 

 

Amstelveen, 24 september 2021 - Casio Computer Co, Ltd. kondigde vandaag de release aan van 

de ECB-S100HR Honda Racing Championship White Edition, de nieuwste samenwerking met 

Honda Racing binnen de EDIFICE-lijn van hoogwaardige metalen chronografen, gebaseerd op het 

merkconcept van "Speed and Intelligence". 

 

Honda Racing verwijst naar de motorsportactiviteiten die Honda Motor Co, Ltd. (hierna "Honda") 

over de hele wereld ontplooit. De samenwerking tussen Honda Racing en EDIFICE, die beide hun 

oorsprong hebben in Japan, is sinds 2018 geëvolueerd vanuit een gedeelde toewijding aan het 

benutten van hightech capaciteiten binnen hun wereldwijde activiteiten. 

 

De ECB-S100HR is een eerbetoon aan Honda's roemrijke verleden en prestaties in de F1TM door 

de inspiratie voor het design te halen uit de Honda RA271. In 1964 was de RA271 de eerste auto 

van een Japanse autofabrikant die deelnam aan een F1™-race, met zijn witte carrosserie en 

rode rijzende zon. Deze carrosseriekleur, die de bijnaam "Championship White" kreeg, werd een 

symbool van Honda's race spirit. De buitenste ring van de wijzerplaat op de ECB-S100HR is 

afgewerkt met authentieke “Championship White”-kleur, terwijl de wijzerplaat en knoppen in het 

midden rood zijn geaccentueerd. De rand van het glas is bedrukt met een patroon dat doet 

denken aan een geblokte finishvlag, een knipoog naar Honda's vele overwinningen. De band van 

echt leer, is twee kleurig. De buitenzijde is wit en de binnenzijde is rood. 

 

De ECB-S100HR zit comfortabel om de pols dankzij de dunne, middelgrote kast en is voorzien van 

allerlei nuttige functies, waaronder het Tough Solar powersyteem, dat licht efficiënt omzet om het 

horloge van stroom te voorzien, evenals Bluetooth®-connectiviteit en een dubbele LED-verlichting 

met hoge lichtopbrengst. Het horloge koppelt met een smartphone via een speciale app, om 

automatisch de juiste tijd in te stellen en de gebruiker in staat te stellen uit meer dan 300 steden te 

kiezen voor de juiste wereldtijd. De ECB-S100HR wordt geleverd met een Time & Place functie die 

de huidige datum/tijd en positie op een kaart binnen de app registreert door slechts één druk op de 

knop van het horloge, zodat gebruikers kunnen controleren waar ze waren en wanneer. De 

wijzerplaatindicator op de 9-uurspositie telt af naar de alarm- of doeltijd, te beginnen vanaf 30 

minuten vooruit. 
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ECB-S100HR 

 
De buitenring van de wijzerplaat is afgewerkt met de 

authentieke Championship White kleur  
 

 
Extra nato band 

 
 
 

Honda RA271: De eerste F1TM auto van een 
Japanse autofabrikant. Racete in 1964 voor het 
team van Honda. 

 
 
 
 
 

Specificaties 

Waterbestendigheid 100 meter 

Communicatie  

Specificaties 

Communicatie 

Standaard 
Bluetooth® low energy 

Signaalrange Tot 2m (afhankelijk van omgevingsfactoren) 

Wereldtijd 
38 steden (38 tijdzones, automatische zomertijd [DST]) en 

and UTC tijd, wisselen tussen de thuistijd/wereldtijd 

Stopwatch 

Meeteenheid: 1/100 seconde (00’00”00~59’59”99), 1 

seconde (1:00’00”~23:59’59”); meetcapaciteit: 

23:59’59.99"; meetinstellingen: verstreken tijd, rondetijd 

(tot 200 tijden), wisselen tussen verstreken tijd/rondetijd 

Terugteltimer Meeteenheid: 1 seconde (maximaal 60 minuten) 

Alarm 5 dagelijkse alarmen (met 1 snooze alarm); uursignaal 

仮 
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Overige Functies 

Smartphone Link functies (automatische tijdaanpassing, 

eenvoudig instellen van het horloge, wereldtijd: meer dan 

300 steden, overdragen van stopwatch gegevens [1/1000-

seconde tijdopnamen], Time & Place, phone finder); 

wijzerverschuivingsoptie; power saving; dag avn de week 

(beschikbaar in Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, of 

Russisch); full automatische kalender; 12/24-uursformaat; 

geluid knopbediening aan/uit; low battery waarschuwing, 

dubbele LED verlichting (Super Illuminator, nagloeien met 

instelbare tijdsduur: 1.5 of 3 seconden) 

Stroomvoorziening Tough Solar power system (lichtenergie) 

Continue werking 

Ongeveer 7 maanden na volledig opladen, bij gebruik van 

alle functies maar zonder opladen. 

Ongeveer 18 maanden met de power-saving functie AAN, 

na volledig opladen 

Kastmaat 50,0 × 46,0 × 9,8 mm 

Totaal gewicht Ongeveer 76g (met een genuine lederen band) 
Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van 

zulke merken  door Casio Computer Co., Ltd. gaat onder licentie hiervan. 

 
 


