PERSBERICHT
Casio introduceert samenwerkingsmodel BABY-G en Pokémon
Design bevat Pikachu-silhouetten omgeven door camouflagepatroon

De BA-110PKC
AMSTERDAM, 20 januari 2021 — Casio Computer Co., Ltd., brengt in samenwerking met The
Pokémon Company de BA-110PKC op de markt, een nieuwe toevoeging aan de BABY-Gproductlijn van schokbestendige horloges voor vrouwen. Het horloge draait om Pikachu, de
geliefde Pokémon uit de wereldwijd populaire entertainmentserieanimatieserie.
Om de 25e verjaardag van BABY-G te vieren, bracht Casio vorig jaar een
samenwerkingsmodel uit waarin Pikachu, de 25 e Pokémon in de Pokédex, centraal stond. Dat
verjaardagsmodel had een stijl met stippen die deed denken aan video-gamesvideogames uit
de jaren 90, de tijd waarin zowel BABY-G als Pokémon voor het eerst uitkwamen. De Pikachudesignelementen die overal op het digitale horloge zaten, werden wereldwijd goed ontvangen.
Deze tweede samenwerking heeft geresulteerd in een analoog-digitaal horloge met een
buitenthema dat het actieve imago van het merk BABY-G weerspiegelt. Op de hele band van
de BA-110PKC is een camouflagepatroon te zien met daarbinnen een vrouwelijke Pikachu
met een hartvormige staart. Het Pikachu-design bevat vele subtiele details zoals het silhouet
van de roze staart op de bandjeshouder passant en de afbeelding van Pikachu op de
achterkant van de kast. Ook verbeelden de uur- en minuutwijzers het gezicht van Pikachu,
een speelse toevoeging die de drager elke keer weer blij maakt als hij of zij naar de tijd kijkt.
Dit unieke model zit in een speciale verpakking die geïnspireerd is op de iconische Pokééball,
wat de ervaring van het bezitten van dit horloge met Pikachu-thema nog eens extra bijzonder
maakt.
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Speciale verpakking
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Prijs en verkrijgbaarheid
De BA-110PKC is verkrijgbaar voor een adviesprijs van €149,- euro en is vanaf begin februari te
koop bij geselecteerde CASIO-verkooppunten.
Speciale website voor de BA-110PKC: https://babyg.casio.com/asia-mea/en/pikachu
Specificaties
Constructie
Waterweerstand
Wereldtijd
Stopwatch
Countdowntimer
Alarm
Overige functies

Nauwkeurigheid bij
normale temperatuur

Schokbestendig
100 meter
29 tijdzones (48 steden + gecoördineerde wereldtijd), zomertijd
aan/uit)
Stopwatch 1/100-seconden; meetcapaciteit: 23:59’59.99”;
gesplitste tijd
Meeteenheid: 1 seconde; aftelbereik: 24 uur; instelbereik
countdowntijd: 1 minuut tot 24 uur (in stappen van 1 minuut en in
stappen van 1 uur)
5 dagelijkse alarmen (met 1 snooze-alarm); tijdsignaal op elk uur
Volledig automatische kalender (tot het jaar 2099); 12/24uursformaat; knopbediening toon aan/uit; ledverlichting met
nagloed
±30 seconden per maand

PERSBERICHT
Batterijduur
Afmetingen kast
Totaalgewicht

Circa 2 jaar op SR726W × 2
46.3 × 43.4 × 15.8 mm
Circa 45 gram

