PERSBERICHT
Casio brengt schokbestendige MT-G uit met slankere kast

Voorzien van een nieuw ontwikkelde slankere module en schokbestendige structuur

MTG-B3000BD-1A2
Amstelveen, 15 maart 2022 - Casio kondigde vandaag de nieuwste toevoeging aan het G-SHOCK
merk schokbestendige horloges aan. De MTG-B3000, met een innovatieve slanke module en
schokbestendige kast is een nog gestroomlijndere aanvulling op de MT-G-lijn horloges, die
allemaal een constructie hebben waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen
van zowel metaal als kunststof.
De MTG-B3000 combineert een innovatieve slanke module met een schokbestendige structuur om
een gestroomlijnd schokbestendig horloge te maken met een kast die meer dan 2 mm slanker is
dan het vorige model.*
* MTG-B1000

Door volledig gebruik te maken van een hoge dichtheid montagetechnologie heeft Casio de
slankste module ooit voor een G-SHOCK chronograaf op lichtenergie ontwikkeld. Om de geheel
nieuwe schokbestendige kast die voor deze nieuwe slanke module vereist is, in te passen, levert
Casio een nog geavanceerdere Dual Core Guard-structuur. De nieuw ontwikkelde guard-structuur
beschermt de module met een carbonversterkte kunststof behuizing en omsluit de buitenkant met
metalen componenten, waardoor de metalen look en textuur behouden blijven en het gewicht toch
wordt verminderd, en beschermt de module verder door de achterzijde van de kast te voorzien van
verhoogde zijkanten.

MTG-B3000B-1A

MTG-B3000BD-1A
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MTG-B3000BD-1A2

Herhaalde processen van persen, slijpen en polijsten worden toegepast om een edelstalen
kastbodem te maken die in een 3D-vorm naar boven uitsteekt. De verhoogde zijkanten
beschermen de kroon en knoppen en waarbij de nokken op de 6-uurs en 12-uurs positie dienen
als schouders om de band vast te zetten. Al deze innovatieve ontwerpen en technologieën
resulteren in een metalen uurwerk met een kast van slechts 12,1 mm dik dat uiterst comfortabel
draagt.
Als het op functionaliteit aankomt, beschikt de MTG-B3000 over radiogestuurde tijdkalibratie en
Smartphone Link-connectiviteit via Bluetooth®. Het horloge maakt verbinding met de speciale GSHOCK Connected smartphone-app om zich automatisch aan te passen aan de juiste tijd. Het
horloge is ook voorzien van een oplaadsysteem op lichtenergie en LED-verlichting met hoge
helderheid voor praktisch gebruik en gemak.

Innovatieve slanke module

Nieuwe schokbestendige kast voorzien van
een kastachterkant met verhoogde zijkanten

De MTG-B3000B-1AER, MTG-B3000BD-1A2ER en de MTG-B3000BD-1AER zijn vanaf juni 2022
verkrijgbaar bij geselecteerde retailpartners en online. De MTG-B3000B-1AER krijgt een
adviesprijs van 949 euro, MTG-B3000BD-1A2ER krijgt een adviesprijs van 1049 euro en de MTGB3000BD-1AER krijgt een adviesprijs van 1049 euro.

Constructie
Waterbestendigheid
Radio Frequenties
Radiogolf ontvangst
Communicatie
Specificaties
Stopwatch
Countdown Timer

Communicatie
Standaard
Signaalbereik

Specificaties
Triple G Resist (schokbestendig, bestand tegen Gkrachten, vibratiebestendig)
200 meter
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)
Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve bij
gebruik in China: tot vijf keer per dag)
Bluetooth® low energy
Tot 2 meter (afhankelijk van omgevingsfactoren)
1 seconde; meetcapaciteit: 23:59'59"; meetmodi:
verstreken tijd, tussentijd, 1ste en 2de plaats tijden
Meeteenheid: 1 seconde (maximaal 24 uur)
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Overige Functies

Stroomvoorziening
Continue gebruik
Formaat kast
Totaal Gewicht

Smartphone Link-functies (automatische tijdaanpassing,
eenvoudige horloge-instelling, ongeveer 300
wereldtijdsteden, telefoonzoeker, weergave van de
horlogestatus, zelfcontrole); automatische correctie van de
startpositie van de hand; dagelijks alarm; dubbele tijd (27
tijdzones, wisselen van thuistijd, automatisch wisselen van
zomertijd [DST]); energiebesparende; batterijniveauindicator; volledige automatische kalender; LED-licht
(super-illuminator en afterglow); dag- en datumweergave
Tough Solar power system (Lichtenergie systeem)
Ongeveer 18 maanden met de power-saving functie AAN
na volledig opladen
51,9 × 50,9 × 12,1 mm
MTG-B3000B-1A: Ongeveer 111gr
MTG-B3000BD-1A/MTG-B3000BD-1A2: Ongeveer 148gr

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.

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 GSHOCK 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.gshock.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
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