PERSBERICHT
Casio brengt achthoekige G-SHOCK met geavanceerde functionaliteit uit
Iconische 2100-lijn op lichtenergie en met Bluetooth®-connectiviteit

GA-B2100-1AER
Amstelveen, 14 april 2022 - Casio Benelux B.V. kondigde vandaag de nieuwste toevoeging aan
het merk G-SHOCK met schokbestendige horloges aan. De vijf nieuwe GA-B2100-horloges zijn
de eerste in de iconische achthoekige 2100-lijn die zijn uitgerust met Smartphone Linkconnectiviteit via Bluetooth® en voorzien van lichtenergie.
Het basismodel GA-2100, dat in 2019 werd uitgebracht, was een eigentijdse interpretatie van de
allereerste G-SHOCK, de DW-5000C. Het eenvoudige, stijlvolle ontwerp bleek over de hele wereld
populair, vooral onder jongeren.
Met Bluetooth®-connectiviteit en lichtenergie voegen de nieuwe schokbestendige GA-B2100horloges een geheel nieuw niveau van gebruiksgemak toe. Koppeling met een smartphone* via
Bluetooth® zorgt voor nauwkeurige tijdmeting. Het Tough Solar-oplaadsysteem zet licht van
lampen en andere bronnen effectief om in stroom voor het horloge, zodat de batterij niet regelmatig
hoeft te worden vervangen.
* Vereist het downloaden en gebruik van de speciale CASIO WATCHES app.

Bovendien hebben deze horloges een slanke module met een geoptimaliseerde indeling van de
onderdelen om het compacte uiterlijk te behouden waar de 2100-lijn bekend om staat, en toch een
verbeterde functionaliteit te bieden. De combinatie hiervan met de Carbon Core Guard-constructie,
die de module beschermt met een met Carbonvezel versterkte kunststof kast, zorgt voor
schokbestendigheid en een compacte kast die toch afmeting heeft als de GA-2100.
Wat betreft het design, benadrukt de dubbellaagse wijzerplaatconstructie de afmeting van het LCDscherm en de sub-wijzerplaat. Nauwgezette aandacht voor detail blijkt uit de metallic afwerking van
de ring rond de wijzerplaat, die de wijzerplaat extra structuur geeft.
Voor deze nieuwe modellen keert Casio terug naar de klassieke kleuren die voor het eerst werden
gebruikt in de G-SHOCK 5600-lijn met reproducties van het geel, groen en blauw van de DW5600C-9BV (uitgebracht in 1987, EOL), DW-5600B-3V (uitgebracht in 1987, EOL), en DW-5600B2V (uitgebracht in 1987, EOL). Er zijn ook twee zwarte opties - een zwart/grijs model in hetzelfde
kleurenschema als de DW-5600C-1V (uitgebracht in 1987, EOL) uit de oorspronkelijke 5600 serie,
alsmede een geheel zwart model.
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Model
GA-B2100-1AER
GA-B2100-1A1ER
GA-B2100-2AER
GA-B2100-3AER
GA-B2100C-9AER

Kleur
Zwart × Grijs
Zwart × Zwart
Blauw
Groen
Geel

GA-B2100-1A

GA-B2100-2A

GA-B2100-1A1

GA-B2100-3A

GA-B2100C-9A

Prijs en verkrijgbaarheid
De GA-B2100 zal een adviesprijs krijgen vanaf 149 euro, de GA-B2100C-9A zal 159 euro kosten.
De horloges zijn vanaf juni 2022 beschikbaar. Verkoop via geselecteerde retailpartners en onze
eigen onlineshop.
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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

Constructie
Waterbestendheid
Communicatie
Communicatie Standaard
Specificaties
Signaalbereik
Wereldtijd

Specificaties
Schokbestendig
20 bar
Bluetooth® low energy
Tot 2 meter (kan afwijken, afhankelijk van de
omgevingsfactoren)
38 tijdzones* (38 steden + coordinated universal time),
Daglichtbesparing aan/uit, automatisch omschakelen naar
zomertijd (DST), Wisselen tussen thuistijd/lokale tijd
* Kan worden aangepast wanneer gekoppeld met een smartphone.

Continue gebruik

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, tussentijd
Meeteenheid: 1 seconde (maximaal 1 uur)
5 dagelijkse alarmen; Geluidsignaal elk heel uur
Auto tijd aanpassing
Eenvoudig telefoon instellen
Ongeveer 300 wereldtijd steden
Tijd en plaats
Herinneringen
Phone finder
Wijzerverschuivingsfunctie; Wisseling weergave datum /
maand; dag weergave (in het Engels, Spaans, Frans, Duits,
Italiaans of Russisch); full auto-kalender; 12/24-uursformaat;
Geluid knopbediening aan/uit; batterijniveau indicator;
Dubbele LED verlichting (Super Illuminator en nagloeien: 1,5
seconden of 3 seconden)
Tough Solar power systeem (lichtenergiesysteem)
Ongeveer 18 maanden met de power-saving functie* AAN na
volledig opladen

Formaat kast
Totaal gewicht

48,5×45,4×11,9mm
Ongeveer 52gr

Stopwatch
Countdown Timer
Alarm
Smartphone Link functies
(Draadloos verbinden met
Bluetooth® apparaten)

Overige functies

Power Source

* Power-saving na een bepaalde periode op een donkere plaats

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.
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