NEWS RELEASE
CASIO LANÇA NOVO MODELO 6900 COM
CAIXA EM METAL DE ALTA QUALIDADE
Lisboa, 17 de fevereiro de 2020 - CASIO anunciou hoje que renovou sua parceria oficial com a
equipa de Fórmula 1TM Scuderia Alpha Tauri (anteriormente conhecida como Scuderia Toro
Rosso) com um contrato adicional de dois anos. Nos próximos dois anos, a CASIO aumentará
seu apoio à equipa e, sob o conceito de "Velocidade e Inteligência", promoverá ativamente a
marca EDIFICE em todo o mundo.
Sediada em Faenza, no norte da Itália, a Scuderia Alpha Tauri é uma equipa de corridas cuja lista
está cheia de jovens pilotos em ascensão. A equipa marca um novo começo na temporada 2020,
mudando o nome de Scuderia Toro Rosso para Scuderia Alpha Tauri.
A marca EDIFICE de relógios analógicos metálicos apresenta um design dinâmico e funções
baseadas em tecnologia eletrônica avançada que evocam a sensação de velocidade encontrada
no automobilismo. Com o EQB-1000, o principal modelo lançado no ano passado, a CASIO
alcançou uma caixa mais fina com apenas 8,9 mm de profundidade com funções avançadas de
ligação para smartphone que atualizam automaticamente a hora. Este cronógrafo de alto
desempenho é cada vez mais popular, especialmente entre os fãs de desportos motorizados.
A Scuderia Alpha Tauri traz sua energia jovem, carros de corrida movidos por uma inovação
tecnológica excepcional e a procura apaixonada pela velocidade no circuito de Fórmula 1TM.
Acreditando que essas qualidades combinam perfeitamente com o conceito da marca EDIFICE, a
CASIO é parceira oficial da equipa desde 2016. Com a renovação do contrato oficial de parceria,
os logotipos da CASIO e da EDIFICE aparecerão nos fatos de corrida dos pilotos, bem como nas
seções do nariz dos carros de corrida da equipa, para as temporadas 2020-2021. A CASIO
continuará apoiando apaixonadamente a equipa Scuderia Alpha Tauri, enquanto disputa a
primeira posição.
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