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Casio brengt een opvallende G-SHOCK uit in een volledig metalen 

mat zwart design 
Met een ingewikkelde combinatie van meerdere afwerkingen 

GMW-B5000MB-1ER 
 

Amstelveen, 24 februari 2022 - Casio Benelux B.V. kondigde vandaag de nieuwste toevoeging aan 

haar schokbestendige G-SHOCK horloges aan. De nieuwe GMW-B5000MB is gebaseerd op de 

GMW-B5000, de volledig metalen uitvoering van de allereerste G-SHOCK, en is voorzien van een 

reeks gedetailleerde afwerkingen die samenkomen in een verfijnd mat zwart design. 

 

De GMW-B5000MB verenigt individuele componenten die zijn behandeld met honen* en meerdere 

polijstbehandelingen in een schokbestendig horloge van premium-kwaliteit met een uniek en 

aantrekkelijk uiterlijk dat het beste haalt uit rijke textuur en gevoel. 

 

Het gehele exterieur van het horloge is gepolijst en behandeld met zwarte ion plating om matzwarte 

verfijning te realiseren, en extra afwerkingen worden toegepast op de individuele details. De haarlijn 

afwerking op de verhoogde delen aan de zijkant van de bezel en de zijkanten van de band behoudt 

een metallic textuur, terwijl de glans getemperd wordt. De spiegelafwerking daarentegen geeft een 

extra glans aan het oppervlak van de schroeven, knoppen en andere details. 

 

Met dit nieuwste model voegt Casio ook een nieuw afwerkingsproces toe. Na de eerste zwarte ion-

plating wordt het bovenste oppervlak van de bezel opnieuw gepolijst met een haarlijnafwerking om 

het grootste deel van het onderliggende edelstaal bloot te leggen, met zijn zilverkleurige glans. De 

chique en naadloze integratie van de zilverkleurige tint van het edelstaal van de bezel en het 

matzwart van de kast, aangevuld met meerdere ingewikkelde afwerkingen, resulteert in een prachtig 

gedetailleerd kwaliteitsdesign met een unieke, verfijnde look. 

* Een techniek voor oppervlakteafwerking waarbij een oppervlak wordt gepolijst nadat het met fijne schuurmiddelen is 

bespoten 

 

De functionaliteit van de GMW-B5000MB is net zo goed als het design. Het horloge wordt geleverd 

met zowel standaard radiogolfontvangst als Smartphone Link-connectiviteit, waardoor de eigenaar 

de G-SHOCK Connected app kan gebruiken om de tijd nauwkeurig bij te houden en eenvoudig 

alarmen, wereldtijd en andere instellingen te beheren. Het horloge kan ook handige functies voor 

herinnering en phonefinder gebruiken wanneer het met de app is gekoppeld.  
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GMW-B5000MB-1ER Bovenste deel van bezel is behandeld met  
Het nieuwe afwerkingsproces 

 
 
Prijs en verkrijgbaarheid  
De horloges zijn vanaf april 2022 te koop bij geselecteerde retailpartners en online. De GMW-
B5000MB-1ER krijgt een adviesprijs van 569 euro.  
 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Specificaties 

Constructie Schokbestendig 

Waterbestendigheid 20 bar 

Radio Frequentie 

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) 

Communicatie  

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); uurlijks 

tijdsignaal 

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-energiesysteem (lichtenergiesysteem) 

Continue werking 

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

*Energiebesparingsfunctie aan na een bepaalde periode op een donkere 

plaats 

Formaat kast 49,3 × 43,2 × 13,0 mm 

Totaal Gewicht Ongeveer 167gr 

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. 
 


