
PERSBERICHT 

CASIO presenteert nieuwe G-SHOCK uit de pilotenlijn met toegang tot 
verschillende functies via smartphone-app 

GRAVITYMASTER-serie met bluetooth 

GR-B100 

BASEL, 21 maart 2018 – Casio Computer Co., Ltd. presenteert het nieuwe model van de op de 
luchtvaart gebaseerde GRAVITYMASTER-serie, onderdeel van de G-SHOCK schokbestendige 
horloges: de GR-B100. Het horloge is via Bluetooth® met een smartphone-app te verbinden voor 
een nauwkeurige tijdweergave en toegang tot verschillende functies.  

De GR-B100 is de nieuwste toevoeging aan de GRAVITYMASTER-serie die is ontworpen voor 
piloten – een beroep waarin punctualiteit essentieel is. Het horloge is met behulp van Bluetooth® te 
verbinden met de G-SHOCK Connected-smartphoneapp voor een nauwkeurige tijdweergave, 
inclusief automatische aanpassing aan zomertijd en verschillende tijdzones. Een nieuwe functie van 
de GR-B100 is het countdownalarm dat aftelt tot een specifieke datum en tijd, en de optie om de 
gebeurtenis een naam te geven. De afteltijd tot iedere gebeurtenis kan tot op de seconde worden 
weergegeven, voor zeer gedetailleerd tijdmanagement. Daarnaast beschikt het horloge over een 
vluchtlogboekfunctie voor het vastleggen van tijd- en locatiegegevens en de mogelijkheid om locaties 
en gevlogen routes via de app op een kaart terug te zien.  

Het design van de wijzerplaat is geïnspireerd op de cockpitindicators van een vliegtuig. De uur- en 

minutenwijzers en indexmarkeringen zijn ontworpen voor optimale leesbaarheid, zodat de gebruiker 
ook met een snelle blik de tijd en andere nuttige informatie kan aflezen. Daarnaast is de wijzerplaat 
voorzien van een groot, high-definition lcd-scherm voor een verbeterde leesbaarheid van tekst- en 
numerieke gegevens, zoals de tijd- en via de app ingevoerde gebeurtenislabels.  



Ook horloge-instellingen zoals wereldtijd en alarmen zijn eenvoudig te configureren via de app. Het 
horloge heeft zes knoppen die ieder een andere functie hebben; voor de eenvoud en 
gebruiksvriendelijkheid die van een horloge verwacht worden, maar met toegang tot uitgebreide 
functies. 

Model Kleur band Accentkleur wijzerplaat 

GR-B100-1A2 Zwart × Blauw Blauw 

GR-B100-1A3 Zwart × Grijs Groen 

GR-B100-1A4 Zwart × Oranje Oranje 

GR-B100-1A2                      GR-B100-1A3                      GR-B100-1A4 



Specificaties 

Constructie Schokbestendig 

Waterbestendigheid 20 bar 

Communicatie-
specificaties 

Communicatie-
standaard 

Bluetooth
®
 low energy 

Signaalbereik Tot 2 meter (kan verschillen, afhankelijk van omgevingsomstandigheden) 

Wereldtijd 
Standaardtijd voor 39 steden (39 tijdzones*

1
; zomertijd aan/uit; zomertijd 

automatisch wisselen); UTC; wisselen tussen thuistijd/wereldtijd 
*1 Updaten mogelijk wanneer verbonden met een smartphone 

Stopwatch Meeteenheid: 1/1000 seconde, meetcapaciteit: 24 uur 

Countdowntimer 
Meeteenheid: 1/10 seconde; aftelbereik: 24 uur (in stappen van 1 
seconde) 

Alarm 5 multifunctionele alarmen (aftellen tot datum); tijdsignaal per uur 

Overige functies 

Smartphone Link-functies (wereldtijd: meer dan 300 steden, automatische 
tijdaanpassing, vluchtlogboek, eenvoudig instellen), dag- en 
datumweergave, volledig automatische kalender, ledverlichting (Super 
Illuminator, nagloed: 1,5/3,0 seconden), batterijniveau-indicator, 
verplaatsbare wijzers (wijzers gaan opzij voor duidelijke leesbaarheid van 
digitaal scherm). 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (lichtenergie) 

Continu gebruik Circa 20 maanden met energiebesparingsfunctie*
2
 ON na volledig opladen

*2 Energiebesparing na bepaalde periode in donkere omgeving

Afmetingen kast 62,5 × 53,8 × 17,3 mm 

Totale gewicht Circa 87 gram 

* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van deze merken door 
Casio Computer Co., Ltd. valt onder licentie. 
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