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Casio introduceert tweekleurige, paarsblauwe metalen G-SHOCK 

Tweekleurige ion-plating en metalen finish geïnspireerd op schemering in Tokio 

 

 

Amstelveen, 18 augustus 2021 – Casio Benelux B.V. introduceert de nieuwste toevoeging aan 
zijn G-SHOCK-lijn van schokbestendige horloges: de GMW-B5000PB. Het nieuwe horloge is 
onderdeel van de 5000-lijn van volledig metalen horloges, heeft het vierkante wijzerplaatontwerp 
van de allereerste G-SHOCK en is voorzien van paarse en blauwgrijze ion-plating (IP).  

De GMW-B5000PB is gebaseerd op de GMW-B5000D, met dezelfde vorm als de allereerste G-
SHOCK, maar dan in een metalen jasje. De paarse en blauwgrijze IP-finish – een nieuwe 
benadering van CMF-design* – is geïnspireerd op de prachtige schemering in Tokio, waarbij licht 
en duister met elkaar in wisselwerking staan. De bezel en band hebben een nieuwe paarse IP-tint, 
die tot stand komt door de kleur en helderheid  precies op elkaar af te stemmen, en een diepe en 
verfijnde blauwgrijze IP. In combinatie met de subtiele kleur- en haarlijnfinish doet het horloge 
denken aan de schemering in Tokio in een geïntegreerd totaalontwerp. De wijzerplaat is voorzien 
van oranje- en lichtblauwtinten, die samen de lichtjes van de stad voorstellen die aangaan zodra 
de zon ondergaat. De bezel en band hebben een haarlijn- en spiegelfinish, die de textuur van het 
metaal versterken en de interactie van multi-spectrumlicht benadrukken. 

*CMF-design integreert kleur, materiaal en finish. 

De GMW-B5000PB ontvangt tijdkalibratie via radiosignalen en is uitgerust met Mobile Link-functies 
die via bluetooth met een smartphone zijn te verbinden, voor toegang tot internettijdservers en 
nauwkeurige tijdweergave. Functies als alarmen en wereldtijd zijn eenvoudig in te stellen vanaf 
een verbonden smartphone. Daarnaast maken de behulpzame reminders en phone finder-functie 
van de GMW-B5000PB een zeer nuttig horloge.  

 



 
PERSBERICHT                                             
 
 

             

GMW-B5000PB-6ER                   Band met paarse en blauw-grijze IP 

 

Specificaties 

Constructie Schokbestendig 

Waterdichtheid 20 bar 

Radiofrequentie 
77.5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: UK); 60 
kHz (WWVB: VS); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 
60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 68.5 kHz (BPC: China) 

Radiosignaalontvangst Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve 
bij gebruik in China: tot vijf keer per dag) 

Communicatie-
specificaties 

Communicatie-
standaard Bluetooth® low energy 

Signaalbereik Tot 2 meter (kan verschillen afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden) 

Wereldtijd 

5 wereldtijden op basis van 39 steden (39 tijdzones,* 
zomertijd aan/uit) en Coordinated Universal Time, 
stadweergave, thuistijd/wereldtijd wisselen, 
automatisch zomertijd (DST) wisselen 

*Kan worden geüpdatet wanneer verbonden met een smartphone 

Stopwatch 

1/100 seconde (00’00”00~59’59”99) / 1 seconde 
(1:00’00”~23:59’59”); meetcapaciteit: 23:59’59.99"; 
meetmodi: verstreken tijd, gesplitste tijd, 1ste- en 2de-
plaatstijden 

Countdowntimer Meeteenheid: 1 seconde (maximaal 24 uur) 

Alarm 5 dagelijkse alarmen (met 1 snooze-alarm); uurlijks 
tijdsignaal 
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Overige functies 

Smartphone Link-functies (Wereldtijd: meer dan 300 
steden + door de gebruiker toegevoegde steden, 
automatische tijdaanpassing, eenvoudige horloge-
instellingen); Time & Place; Reminder; Phone Finder; 
datum-/maandweergave wisselen; dagweergave (in 
Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans of Russisch); 
volledig automatische kalender; 12/24-uursformaat; 
knopbedieningstoon aan/uit; volledig automatisch led-
achtergrondverlichting (Super Illuminator en nagloed: 
2/4 seconden, fade-in/fade-out afterglow); legebatterij-
waarschuwing 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (lichtenergiesysteem) 

Continue werking 
Circa 22 maanden met energiebesparende functie 
AAN,* na volledig opladen  
*Energiebesparingsfunctie aan na een bepaalde periode op een donkere 
locatie 

Kastafmeting 49,3 × 43,2 × 13 mm 

Totaalgewicht  Circa 167 gram 

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, INC. Gebruik van 
deze merken door Casio Computer Co., Ltd. gebeurt onder licentie. 

 

 

 


