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Casio brengt tweede Kanoa Igarashi collaboration G-SHOCK uit 
 

 
GBX-100KI-1ER 

 

Tokio, 1 oktober 2021 - Casio Benelux B.V., kondigt vandaag de nieuwste toevoeging aan binnen 

de G-LIDE-serie horloges voor extreme sporten aan, die deel uitmaken van het merk G-SHOCK  

schokbestendige horloges. De nieuwe GBX-100KI-1ER is het tweede samenwerkingshorloge dat 

wordt aanbevolen door pro-surfer Kanoa Igarashi. 

 

Igarashi begon met surfen toen hij drie jaar oud was. Sindsdien heeft hij een aantal grote 

surfwedstrijden gewonnen en momenteel is hij een professionele surfer van wereldklasse die in de 

World Surf League (WSL) Championship Tour aan de top van de sport, meedraait. 

 

Het tweede samenwerkingsmodel van Kanoa Igarashi is gebaseerd op de GBX-100, die is 

uitgerust met Mobile Link-functies naast een handige getijdengrafiek voor surfers. De nieuwe 

GBX-100KI is een special-edition horloge met een design en kleurenthema dat onder supervisie 

van Igarashi is gecreëerd. Het volledig zwarte horloge is versierd met verschillende texturen en 

tinten voor elk onderdeel, inclusief de bezel, de band en het LCD-scherm, wat Igarashi's coole en 

unieke wereldbeeld tot uitdrukking brengt. Op de bezel en het glas is een afbeelding te zien van 

Igarashi zelf in de tube van een enorme golf surft. De wijzerplaat, achterkant van de kast en de 

punt van de band zijn voorzien van Igarashi's handtekening. Op de bandaanzet staat het nummer 

50, Igarashi's nummer bij de WSL Championship Tour. 

 

De GBX-100KI is ook voorzien van Mobile Link functies die gekoppeld kunnen worden met een 

smartphone. Met de speciale smartphone-app kan de gebruiker een locatie selecteren uit 

ongeveer 3.300 vooraf ingestelde locaties wereldwijd en de informatie naar het horloge sturen, 

inclusief getijdengegevens, tijden voor de zonsondergang/zonsopgang en andere essentiële 

gegevens voor surfers. Naast de weergave van getijdengrafieken en maangegevens heeft het 

horloge een aantal functies die nuttig zijn bij de dagelijkse training, zoals afgelegde afstand, tijd en 

tempo. De brede wijzerplaat maakt gebruik van een hoog contrast Memory in Pixel (MIP) LCD 

voor optimale zichtbaarheid 
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GBX-100KI 

 

           
Kanoa Igarashi signature         Special packaging 

 

 

Kanoa Igarashi 

Geboren op 1 oktober 1997 in Californië, USA. Igarashi groeide op terwijl hij zijn vader elke dag 

zag surfen in Huntington Beach, Californië. Toen hij 3 jaar oud was, was hij klaar met kijken en 

sprong hij zelf in het water. Hij bleek meteen een groot talent en trok al snel de aandacht van de 

surfgemeenschap. In 2009, toen hij 11 jaar oud was, verwierf Igarashi faam bij de National 

Scholastic Surfing Association (NSSA) door maar liefst 30 wedstrijden te winnen en daarmee een 

nieuw record te vestigen voor de meeste overwinningen in één seizoen. In 2012 werd hij op 

14-jarige leeftijd de jongste winnaar ooit van het USA-kampioenschap onder 18 jaar. Vier jaar later 

was hij de jongste ooit, en eerste Aziaat, die deelnam aan de World Surf League (WSL) 

Championship Tour. In 2017 won Igarashi de WSL Vans U.S. Open of Surfing, gehouden in zijn 

geboortestad Huntington Beach, terwijl hij de wereld bleef tonen wat hij kon. In 2019 was hij de 

eerste Aziaat die de overwinning opeiste in de Corona Bali Protected, het derde evenement van 

de Men's Championship Tour. In 2021 vertegenwoordigde Igarashi Japan in de surfcompetitie op 

de Olympische Spelen van Tokio 2020, waar hij een zilveren medaille won 

 

Specificaties 

Constructie Schokbestendig 

Waterbestendigheid 200 meter 

Communicatie  

Specificaties 

Communicatie 

Standaard 
Bluetooth® low energy 

Signaalbereik 
Tot 2m (kan afwijken, afhankelijk van de 

omgevingsfactoren) 

Wereldtijd  

38 steden (38 tijdzones*, automatisch wisselen bij 

zomertijd [DST]) en Coordinated Universal Time 

* Kan worden aangepast wanneer gekoppeld via een smartphone. 

Stopwatch 
Meeteenheid: 1 seconde; meetcapaciteit: 99:59’59”; 

Meetmodi: verstreken tijd, tussentijden 

Countdown Timer 

Interval meeting (tot 5 tijdinstellingen); meeteenheidt: 1 

seconde; meetcapaciteit: 60’00” (stappen van 1-seconde); 

auto-repeat (aantal herhalingen instelbaar van 1 tot 20)  

Alarm 4 dagelijkse alarmen met snooze 

Getijdengrafiek* 

Maanstanden 

Tijden zonsop- en zonsondergang 

Tijd e ben vloed, hoogte eb en vloed, getijdencyclus 

(lente/midden/neerslag), maanleeftijd/maanfase (te kiezen 

uit 50 vooraf ingestelde locaties wereldwijd en optionele 

locaties ingesteld door de gebruiker) 

Trainingsfuncties 

Afstand, snelheid, tempo, etc., gemeten via de 

versnellingsmeter en weergegeven; auto/handmatige 

ronde; auto pauze; Doelalarminstelling (tijd, verbruikte 

calorieen) aan/uit; trainingsdisplay customization 
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Training Log Data 
Tot 100 runs met max. 140 ronden per run, verstreken tijd, 

afstand, tempo, verbruikte calorieen 

Dagelijkse Log Data 
Stappenteller (weergave dagelijks aantal stappen), 

Gelopen afstand (weergave maandelijkse gegevens) 

Overige Functies 

Mobile Link-functies (automatische verbinding, 

automatische tijdinstelling, eenvoudige horloge-instelling, 

wereldtijd: meer dan 300 steden, phonefinder, 

getijdepuntinstelling van ca. 3.300 locaties wereldwijd, 

loggegevensoverdracht); energiebesparing; volledige 

auto-kalender; 12/24-uursindeling; knopbediening toon 

aan/uit; vliegtuigmodus; trilalarm; trillen aan/uit; LED-licht 

(Super Illuminator, nagloeien met selecteerbare 

verlichtingsduur: 1,5 of 3 seconden) 

Batterijduur Ongeveer 2 jaar (CR2032)  

Kastmaat 50,9 × 46,0 × 14,7mm 

Totaal gewicht Ongeveer 66g 

* De weergegeven informatie is uitsluitend bedoeld als referentie. 

Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn geregistreerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk 

gebruik van deze merken door Casio Computer Co., Ltd. gebeurt onder licentie. 

 

 


