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Casio gooit hoge ogen met nieuwe EDIFICE-horloges
in samenwerking met Scuderia AlphaTauri

EQB-1000AT

Amstelveen, 26 februari 2021 – Casio gooit hoge ogen met de nieuwe toevoegingen
aan zijn EDIFICE-collectie, gebaseerd op het concept ‘Speed and Intelligence’. De
horlogemaker introduceert in samenwerking met Formule 1™ Scuderia AlphaTauri de
EQB-1000AT en de ECB-10AT. De geavanceerde technologieën van het Formule 1-
team en de passie voor snelheid zijn een perfecte match met EDIFICE. Bovendien is
Casio al sinds 2016 een officiële partner van het team, toen het nog bekendstond als
Scuderia Toro Rosso.
 
De nieuwe EQB-1000AT- en ECB-10AT-modellen zijn de tweede samenwerking met het
team, en de eerste na de naamsverandering naar Scuderia AlphaTauri vorig jaar. De
wijzerplaat en bezel van de EQB-1000AT en de wijzerplaat van de ECB-10AT zijn gemaakt
van 6K carbon, dat wordt gemaakt met zeer sterke koolstofvezel – hetzelfde materiaal dat
ook wordt gebruikt voor de vleugels en vloeren van Formule 1-racewagens. En voor nog
wat extra duurzaamheid en bescherming zin beide horloge uitgerust met robuust
saffierglas, dat zelfs de heftigste races doorstaat.
 
De horloges zijn verkrijgbaar in marineblauw, de kleur van het Scuderia AlphaTauri-team.
Voor een nog herkenbaardere look is ook het logo van het team gegraveerd op de
wijzerplaten, deksels en passanten.

https://casiog-shock.pr.co/media_kits/225981
https://www.casio-europe.com/nl/
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De EQB-1000AT 
De EQB-1000AT is gebaseerd op het originele EQB-1000-horloge en is uitgerust met een
Tough Solar-energiesysteem. Dat wil zeggen dat het horloge werkt op lichtenergie. Je
verbindt het horloge via de bijbehorende app eenvoudig met je smartphone, waarna je heel
gemakkelijk de juiste tijdzone instelt. Bovendien is de band van het horloge gemaakt van
Cordura™, een super duurzaam materiaal dat is bestand tegen de zwaarste
omstandigheden.

 

EQB-1000AT

 

ECB-10AT

 

De ECB-10AT 
De ECB-10AT is gebaseerd op de originele ECB-10 en beschikt over een Schedule Timer-
functie, waardoor je horloge eenvoudig synchroniseert met de agenda-app op je
smartphone. Daarnaast verbind je het voor automatische tijdaanpassing tijdens reizen of
vakanties heel gemakkelijk met je smartphone. De kunststof band zorgt bovendien voor een
comfortabele pasvorm, waardoor je amper doorhebt dat je het horloge draagt.

Scuderia AlphaTauri

Prijs en verkrijgbaarheid 
De EQB-1000AT is verkrijgbaar voor een adviesprijs van €599,- euro en de ECB-10AT voor
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een adviesprijs van €269,- euro. Beide modellen zijn vanaf april te koop bij geselecteerde
CASIO-verkooppunten en online.

Over Casio
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 producenten 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 kunt u downloaden in onze newsroom. Voor vragen over de collectie,

interviewaanvragen en/of uitleen van horloges, neem contact met ons op.
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