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Casio introduceert nieuwe EDIFICE-horloges met 6K carbon in 
samenwerking met Scuderia AlphaTauri 

Kleurenschema met marineblauwe teamkleur en fluorescerende accenten 

 

EQB-1200AT 

Amstelveen, 24 augustus 2021 – Casio Computer Co., Ltd. introduceert nieuwe toevoegingen 
aan de EDIFICE-lijn van kwalitatieve metalen analoge horloges gebaseerd op het merkconcept 
‘Speed and Intelligence’. De EQB-1200AT, EFS-S580AT en EFR-571AT hebben een wijzerplaat 
gemaakt van 6K carbon*1 en vormen de derde set van samenwerkingsmodellen ontworpen met 
het Formule 1™-team Scuderia AlphaTauri.  

*1 Een materiaal dat is verweven met filamenten die elk bestaan uit 6.000 koolstofvezels. 

De nieuwe EQB-1200AT-, EFS-S580AT- en EFR-571AT-horloges beschikken over een 
wijzerplaat gemaakt van 6K carbon fiber, een materiaal dat ook werd gebruikt voor de tweede 
samenwerking met Scuderia AlphaTauri – die goed werd ontvangen. De horloges bevatten 
Formule 1™-technologie met ontwerpen die gebruikmaken van dezelfde sterke koolstofvezel die 
ook is verwerkt in raceautovleugels en -vloeren. De marineblauwe kleur van het team zet de toon 
voor de horloges, en het fluorescerende geel – de kleur van de kleding die na de races wordt 
gedragen door de crew – benadrukt belangrijke onderdelen als de ring in de wijzerplaat, de 
secondewijzer, de indicatorwijzer en de stopwatchknop. Zo voldoet het horloge aan de 
zichtbaarheidseisen voor veilig werk in de paddocks en de pits.  

Alle drie de modellen zijn waterdicht tot 100 meter diep. De EQB-1200AT en de EFS-S580AT zijn 
uitgerust met robuust saffierglas, voor gemoedsrust in zelfs de heftigste raceomstandigheden. De 
EQB-1200AT is daarnaast voorzien van Mobile Link-functies die automatisch de juiste tijd 
weergeven als het horloge via de bijbehorende app wordt verbonden met een smartphone. Zo 
voorziet het horloge in de nauwkeurige tijdstippen waar teamleden van afhankelijk zijn bij het tot 
op de minuut inplannen van hun dagen. Ook biedt de app de mogelijkheid om te kiezen uit circa 
driehonderd steden voor het snel en eenvoudig instellen van de wereldtijd – ideaal voor een team 
dat de hele wereld over reist. 

Model Band 

EQB-1200AT CORDURATM/leder 

EFS-S580AT Roestvrijstaal 
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EFR-571AT Roestvrijstaal 

 

 

■ EQB-1200AT 

Dit horloge is gebaseerd op de EQB-1200, een slank horloge dat is uitgerust met Mobile Link-
functies die gebruikmaken van bluetooth®-connectiviteit en het originele Casio Tough Solar-
oplaadsysteem, dat licht efficiënt omzet in energie. De band is gemaakt van Cordura™-
materiaal voor superieure duurzaamheid, en bevat een retro reflecterende streep om de 
veiligheid van het team te ondersteunen tijdens nachtelijke werkzaamheden. Gebruikers 
kunnen wisselen naar de bijgeleverde echt lederen band die geschikt is voor alledaags 
gebruik.  

       

EQB-1200AT / Extra lederen band           6K carbon wijzerplaat 

 

     

Gele zone van 9.00 tot 12.00 uur Secondewijzer / indicatorwijzer     Stopwatchknop 

 

■ EFS-S580AT 

Dit horloge maakt gebruik van een lichtenergiesysteem dat langdurig gebruik ondersteunt en 
het horlogeglas is gemaakt van robuust saffierglas. De bezel heeft blauwe ion-plating, 
geïnspireerd op de teamkleuren. 
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EFS-S580AT                       Wijzerplaat 

■ EFR-571AT 

Dit horloge is waterdicht tot 100 meter diep en heeft een opvallend ontwerp met een sportieve, 
driedimensionale wijzerplaat. De ingelegde wijzerplaten zijn blauw, geïnspireerd op de 
teamkleuren. 

            

EFR-571AT                           Wijzerplaat 

 

Specificaties 

EQB-1200AT 

Waterdichtheid 100 meter 

Communicatie-
specificaties 

Communicatie-
standaard 

Bluetooth® low energy 

Signaalbereik 
Tot 2 meter (kan verschillen afhankelijk van de 

omgevingsomstandigheden) 
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Stopwatch 
Meeteenheid: 1 seconde; meetcapaciteit: 23:59’59; 

meetmodi: flyback, directe timingstart vanuit de 
timekeeping-modus 

Overige functies 

Mobile Link-functies (wereldtijd: meer dan 300 steden, 
automatische tijdaanpassing, phone finder, logboek 

stopwatchgegevens, etc.); duale tijd; dagelijks alarm, 
dag- en datumweergave; volledig automatische 

kalender 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (lichtenergie) 

Continue werking 
Circa 19 maanden met energiebesparende functie 

AAN, na volledig opladen 

Afmetingen kast 50,0 × 45,2 × 9,6 mm 

Totaalgewicht Circa 73 gram (met CORDURA™-horlogeband) 

 

EFS-S580AT 

Waterdichtheid 100 meter 

Stopwatch 1 seconde stopwatch,10-minutenmeting 

Overige functies Batterijniveau-indicator, datumweergave 

Stroomvoorziening Solar power (Lichtenergiesysteem 

Continue werking 
Werking van volledig opladen totdat de wijzers stoppen: 

circa 5 maanden 

Nauwkeurigheid ±20 seconden per maand 

Afmetingen kast 49,5 × 45,3 × 12,1 mm 

Totaalgewicht Circa 139 gram 

 

EFR-571AT 

Waterdichtheid 100 meter 

Stopwatch Batterijniveau-indicator, datumweergave 

Overige functies 
Legebatterijwaarschuwing (secondewijzer verspringt 2 

seconden per keer), datumweergave 
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Gemiddelde batterijduur 3 jaar op SR920SW 

Nauwkeurigheid ±20 seconden per maand 

Afmetingen kast 51 × 47,1 × 11,7 mm 

Totaalgewicht Circa 146 gram 

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. 

 

 

 


