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Casio brengt de eerste MR-G uit met 
het iconische ontwerp van de originele G-SHOCK 

Meerdere nauwkeurig afgewerkte componenten met meesterlijk polijst vakmanschap 

MRG-B5000B 

 
TOKYO, 1 maart 2022 - Casio Computer Co, Ltd. kondigde vandaag de release aan van een 

nieuwe toevoeging aan de MR-G-serie, het vlaggenschip van het merk G-SHOCK met 

schokbestendige horloges. De nieuwe MRG-B5000 is het eerste MR-G-uurwerk met het iconische 

ontwerp van de allereerste G-SHOCK.  

 

Met een knipoog naar het ontwerp van de DW-5000C, de allereerste G-SHOCK die in 1983 werd 

uitgebracht, brengt de MRG-B5000 nu een schitterende glans en onderscheid aan in het 

schokbestendige horloge door gebruik te maken van geavanceerde metalen die met meesterlijk 

vakmanschap zijn afgewerkt.  

 

Om zelfs de kleinste hoekjes van de complexe bezel, die uit 25 verschillende onderdelen bestaat, 

van een verfijnd gepolijste afwerking te kunnen voorzien, heeft Casio de nieuwe Multi-Guard-kast 

ontwikkeld. De nieuwe kast bevat schokabsorberende onderdelen in de uit meerdere componenten 

bestaande lunette, die een uitstekende schokbestendigheid garanderen. Terwijl het ook mogelijk is 

om een gepolijste afwerking aan te brengen op elk afzonderlijk onderdeel, tot in de kleinste hoekjes, 

voor een verbluffend mooie afwerking. De band heeft ook een speciale structuur, met afzonderlijke 

pinnen in ronde gaten in elke metalen schakel, zodat gedetailleerd kan worden gepolijst voor een 

al even mooie afwerking van de band.  

 

De kwaliteit van het meesterlijke vakmanschap van het polijsten komt echt tot uiting in de 

geavanceerde, made-in-Japan materialen die voor de MRG-B5000 zijn gebruikt. COBARION, dat 

een hardheid heeft die ongeveer vier keer zo hoog is als die van zuiver titanium en een schitterende 

glans die vergelijkbaar is met die van platina, wordt gebruikt voor het bovenste oppervlak van de 

bezel. De band is gemaakt van DAT55G, een titaniumlegering die zowel ongeveer drie keer harder 

is dan zuiver titanium als zeer goed te verwerken is, waardoor hij krasbestendig is en een 

langdurige, mooie spiegelafwerking garandeert. 

 

Meesterlijk polijstwerk en zorgvuldig geselecteerde materialen komen samen om een uurwerk te 

creëren dat het originele ontwerp waardig is, maar met de kenmerkende kwaliteit van de MR-G lijn, 

die aan de top staat van de diverse familie van G-SHOCK horloges. 

 

Wat functies betreft, beschikt de MRG-B5000 over radiogestuurde tijdkalibratie en Smartphone Link-
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connectiviteit. Het horloge maakt verbinding met de speciale CASIO WATCHES smartphone-app om 

automatisch de juiste tijd in te stellen. Het is ook voorzien een oplaadsysteem op lichtenergie en LED-

verlichting met hoge helderheid voor extra gebruiksgemak. 

 
 

Model Kleur 

MRG-B5000B Zwart 

MRG-B5000D Zilver 

 

Net als de andere MR-G horloges is de MRG-B5000 vervaardigd op de high-end Premium 

Productielijn van Yamagata Casio, de "moederfabriek" van de Casio horlogeproductie. 

 
 

 
MRG-B5000B 

 
MRG-B5000D 

 

 
Multi-Guard kast bestaande uit 25 

verschillende componenten 

 
Met baanbrekende materialen ontwikkeld 

in Japan 
 

 
Aparte verbindingspennen in ronde gaten 
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Prijs en verkrijgbaarheid  
De horloges zijn vanaf maart 2022 gelimiteerd beschikbaar bij geselecteerde retailpartners en 
in de casio online webshop. De adviesprijzen zijn voor MRG-B5000D-1DR (zilver) € 3.500 en 
voor MRG-B5000B-1DR (zwart) € 4.000. 
 
 

 

Over G-SHOCK 
Ontstaan vanuit de missie van Mr. Ibe om een onverwoestbaar horloge te creëren, deed G-SHOCK de wereld 
versteld staan met een concept voor toughness dat de traditionele horloge-ontwerpen ver achter zich laat. De 
technologisch geavanceerde horloges zijn bestand tegen zwaartekracht, vrieskou, hoge waterdruk en magnetische 
velden, en zijn dankzij hun toughness gebouwd om voor altijd mee te gaan. Sinds zijn oprichting in 1983 heeft G-
SHOCK meer dan 100 miljoen horloges verkocht in meer dan honderd landen wereldwijd. 
 

Over Casio Benelux B.V. 
Casio Benelux B.V. is een dochteronderneming van Casio Computer Co., Ltd. Het hoofdkantoor voor de Benelux 
is gevestigd in Amstelveen. Het wereldwijde hoofdkantoor van Casio is gevestigd in Tokio (Japan). Casio is een 
van de toonaangevende producten van consumentenelektronica en bedrijfsapparatuur. De onderneming is 
opgericht in 1957. Casio streeft zijn motto Creativity and Contribution na door innovatieve en tot de verbeelding 
sprekende producten te introduceren. Voor meer informatie: www.casio.nl.  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Hoge resolutie beeldmateriaal is te vinden in de newsroom. Voor meer informatie over G-SHOCK: www.g-
shock.nl/.  
  
Voor vragen over de collectie, interviewaanvragen en/of uitleen van horloges, neem contact met ons op. 
  

Mediacontact: 
LVTPR 
Merel Stikvoort & Dominique Abbringh 
casiogshock@lvtpr.com  

 

 
 

 
Specificaties 

Constructie Schokbestendig 

Waterbestendigheid 200 meter 

Radio Frequenties 

77.5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz 

(WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz 

(JJY: Kyushu, Japan); 68.5 kHz (BPC: China) 

Radiogolf ontvangst 
Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve bij 

gebruik in China: tot vijf keer per dag) 

Communication  

Specificaties 

Communicatie- 

Standaard 
Bluetooth® low energy 

Signaalbereik Tot 2 meter (afhankelijk van omgevingsfactoren) 

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 

Countdown Timer Meeteenheid: 1 seconde (maximaal 24 uur) 

Alarm 
5 dagelijkse alarmen (met 1 snooze alarm); hele uur 

geluidssignaal 

http://casio.nl/
https://drive.google.com/drive/folders/18HzofVQu4y2gWpzLok7bcHpY9SZ-isoS?usp=sharing
http://www.g-shock.nl/
http://www.g-shock.nl/
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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 nagloeien: 

2/4 seconden, fade-in/fade-out afterglow); lege batterij-

waarschuwing 

Stroomvoorziening Tough Solar power system (Lichtenergie systeem) 

Continue gebruik 

Circa 22 maanden met energiebesparende functie AAN,* 
na volledig opladen  

*Energiebesparingsfunctie aan na een bepaalde periode op een donkere 

plaats 

Formaat kast 49,4 × 43,2 × 12,9 mm 

Totaal Gewicht Ongeveer 114gr 

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. 
* COBARION is een handelsmerk van een kobalt-chromium legering welke exclusief geproduceerd wordt door de Eiwa 

Corporation. 

* DAT is een geregistreerd handelsmerk va Daido Steel Co., Ltd. in Japan. 


