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Casio introduceert compacte G-SHOCK met handige workout-functies 

Het eerste vierkante horloge in de op sport gerichte G-SQUAD-productlijn  

 

GBD-200 

Amstelveen, 15 juni 2021 – Casio Computer Co., Ltd. introduceert de GBD-200, een nieuwe 

toevoeging aan de op sport gerichte G-SQUAD-productlijn in de G-SHOCK-familie van 

schokbestendige horloges. De GBD-200 heeft zijn ontwerp geërfd van het iconische vierkante 

kastontwerp van de allereerste G-SHOCK. Deze compacte nieuwe horloges bieden handige 

functies voor workouts en voor dagelijks gebruik. 

De kast van de GBD-200 heeft een nieuw, kleiner profielontwerp dat 2 millimeter slanker is, 8,8 

millimeter korter en 3,4 millimeter smaller dan zijn voorganger, de GBD-100. Voor een nog 

slankere look zijn de kast, bezel en andere onderdelen zo ontworpen dat ze compleet plat lijken 

als je ze vanaf de zijkant bekijkt. De band is gemaakt van zacht urethaan, voor uitstekende 

ventilatie, flexibiliteit en een goede fit om de pols. Gaatjes bij de bandpennen waarmee de band 

vastzit aan de kast zorgen voor een goed ademend vermogen, helpen om zweet af te voeren en 

geven het horloge een comfortabele, lichte pasvorm die prettig is tijdens het sporten. De 

nauwkeurig afgestemde 5 millimeter-gaatjes in de band zorgen daarnaast voor precieze 

lengteaanpassingen. 

Ook beschikt de GBD-200 over uitstekende functionaliteit. Verbind het horloge via bluetooth® 

met een smartphone om afstanden aan te passen die zijn vastgelegd met de snelheidssensor 

van het horloge via de smartphone-gps. Nadat de gebruiker zijn afstanden de eerste keer heeft 

aangepast, meet het horloge afstanden vervolgens met nog meer precisie*, zelfs als hij niet 

verbonden is met een smartphone. Ook meet het horloge de hardloopsnelheid en is het uitgerust 

met een Auto lap-feature die automatisch de tijden bijhoudt met een vooraf ingestelde afstand. In 

combinatie met de bijbehorende G-SHOCK MOVE-app biedt het horloge uitstekende 

ondersteuning voor dagelijkse workouts. Zo kunnen gebruikers hun life logs checken met data 

over aantallen stappen, verbrande calorieën, activiteiten en meer – gewoon op hun smartphone. 

* Vergeleken met afstandsmetingen gemaakt door eerdere Casio-modellen met alleen de snelheidsmeter. Ook afhankelijk van 

de nauwkeurigheid van de gps-functie van de smartphone.  
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Model Kleur 

GBD-200-1 Black 

GBD-200-2 Navy blue 

GBD-200-9 Fluorescent lime 
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Specificaties 

Constructie Schokbestendig 

Waterdichtheid 200 meter 

Communicatie-

specificaties 

Communicatie-

standaard 
Bluetooth® low energy 

Signaalbereik 
Tot 2 meter (kan verschillen afhankelijk van de 

omgevingsomstandigheden) 

Trainingsfuncties Afstand, snelheid, tempo, etc., gemeten door de snelheidsmeter 

en weergeven; auto/handmatige ronde; auto pauze; 

alarminstellingen doel (tijd, verbrande calorieën) aan/uit zetten; 

aanpasbare trainingsweergave 

Trainingslogdata Tot 100 hardloopsessies, tot 140 rondes per hardloopsessie: 

verstreken tijd, afstand, tempo, verbrande calorieën  

Life-log-data 
Dagelijkse dataweergave (aantal stappen), maandelijkse 

dataweergave (hardloopafstand) 

Wereldtijd 38 steden (38 tijdzones,* automatisch zomertijd (DST) wisselen) 

en Coordinated Universal Time 

* Kan worden geüpdatet wanneer verbonden met een smartphone. 

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

verstreken tijd, gesplitste tijd 

Countdowntimer 

Intervalmeting (tot 5 timers); meeteenheid: 1 seconde; 

aftelbereik: 60 minuten: instelbereik aftelstarttijd: 1 seconde tot 

60 minuten; nauwkeurigheid tot op 1 seconde; automatisch 

herhalen 

Alarm 4 dagelijkse alarmen (met snooze-alarm) 

Overige functies 

Gebruikersprofielinstellingen, Mobile Link-functies 

(automatische verbinding), volledig automatische kalender; 

12/24-uursformaat; knopbedieningstoon aan/uit; led-

achtergrondverlichting (automatische verlichting, Super 

Illuminator, nagloed met instelbare verlichtingsduur: 1,5 

seconde or 3 seconden); vliegtuigmodus; trilfunctie 

Batterijduur Circa 2 jaar op CR2032 

Kastafmetingen 49,4 × 45,9 × 15 mm 

Totaalgewicht Circa 58 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. 


