
Specificaties 
ECB-900TR 
 

Waterbestendigheid 100 meter 

Nauwkeurigheid bij normale 
temperatuur 

±15 seconden per maand (zonder smartphoneverbinding) 

Communicatie-
specificaties 

Communicatie-
standaard 

Bluetooth® low energy* 

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

Alarm 
5 multifunctionele alarmen (dagelijks, eenmalig, gepland), 
tijdsignaal per uur 

Countdowntimer 
Countdowntimer, meeteenheid: 1/10 seconde; 
countdownbereik: 24 uur; invoerbereik: 1 seconde tot 24 uur 
(in stappen van 1 seconde, 1 minuut en 1 uur) 

Stopwatch 

Meetcapaciteit: 00'00''000~59'59''999 (de eerste 60 minuten), 
1:00'00''0~23:59'59''9 (na 60 minuten); meeteenheid: 1/1000 
seconde (de eerste 60 minuten), 1/10 seconde (na 60 
minuten); meetmodi: verstreken tijd, ronde tijd; 
opslagcapaciteit: tot 200 rondes (meten rondetijden); 
snelheid (0 tot 400 eenheden/uur) 

Mobile Link-functies 
Automatische tijdsaanpassing (vier keer per dag); wereldtijd: 
meer dan 300 steden; One-Touch Time Adjustment; phone 
finder etc. 

Overige functies 
Wereldtijd, batterijniveau-indicator, automatisch wisselen 
zomertijd, volledig automatische kalender, 
knopbedieningstoon aan/uit, dubbele ledverlichting etc. 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (lichtenergie) 

Continue werking* 

Werking zonder blootstelling aan licht na volledig opladen: 
- circa 6 maanden op basis van normaal gebruik functies 
- circa 19 maanden met energiebesparingsfunctie AAN  
* Werkt binnen de nauwkeurigheid van een normaal 
quartzhorloge (met ±15 seconden per maand) wanneer geen 
verbinding wordt gemaakt met een smartphone. 

Afmetingen kast 51,5 × 48,0 × 13,9 mm 

Totale gewicht Circa 163 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. 
 
EQS-920TR 
 

Waterbestendigheid 100 meter 

Stopwatch 
1-secondestopwatch; meetcapaciteit: 29’59”; meetmodi: 
verstreken tijd, 1ste- en 2e-plaatstijden 

Overige functies Datumweergave, batterijniveau-indicator 

Stroomvoorziening Lichtenergie 

Nauwkeurigheid bij normale 
temperatuur  

±20 seconden per maand 

Continue werking Circa 5 maanden (van volledig opladen tot de wijzers stilstaan) 

Afmetingen kast 56,0 × 47,6 × 12,5 mm  



Totale gewicht Circa 170 gram 

 
EFR-564TR 
 

Waterbestendigheid 100 meter 

Nauwkeurigheid bij normale 
temperatuur 

±20 seconden per maand 

Stopwatch 
1/10-secondestopwatch; meetcapaciteit: 59’59”99; 
meetmodi: verstreken tijd, 1ste- en 2e-plaatstijden 

Overige functies Datumweergave 

Batterijduur 3 jaar met SR920SW 

Afmetingen kast 52,0 × 48,9 × 12,4 mm 

Totale gewicht Circa 172 gram 

 


