
Specificaties 

Constructie Bestand tegen lage temperaturen (-10°C/14°F) 

Waterbestendigheid 20 bar 

Radiofrequentie 

77,5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: Verenigd Koninkrijk); 

60 kHz (WWVB: Verenigde Staten); 40 kHz (JJY: Fukushima, 

Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 68,5 kHz (BPC: China) 

Ontvangst radiosignalen 
Automatische ontvangst tot zes keer per dag (behalve bij gebruik 

in China: tot vijf keer per dag); handmatige ontvangst 

Digitaal kompas 

Meet richting en geeft dit met de tweede wijzer weer als een van 

de 16 punten; meetbereik: 0° tot 359°; meeteenheid: 1°; 

continue meting van 60 seconden; automatische verticale 

correctie; richtingsgeheugen; wijzerindicatie van het noorden; 

bidirectionele kalibratie en magnetische declinatiecorrectie 

Barometer 

Meetbereik: 260 hPa tot 1,100 hPa (7,65 inHg tot 32,45 inHg); 

meeteenheid: 1 hPa (0,05 inHg); indicator voor verandering in 

atmosferische druk (±10 hPa); wijzerindicatie van drukverschil; 

weergave luchtdruktendens; informatiealarm atmosferische 

druktendens (toon en wijzer geven grote drukveranderingen aan) 

Hoogtemeter 

Meetbereik: -700 m tot 10.000 m; meeteenheid: 1 m; 

handmatige metingenopslag (tot 30 verslagen inclusief hoogte, 

datum en tijd); automatische loggegevens (hoge/lage altitudes, 

cumulatieve stijging en daling van specifieke tochten); 

hoogteveranderingsindicator (±100 m / ±1000 m); relatieve 

hoogtemetingen (-3.000 m tot 3.000 m); instelling 

intervalmeting* (elke 5 seconden / elke 2 minuten)  

* 1 seconde voor de eerste 3 minuten. 

Thermometer 
Meetbereik: -10°C tot 60°C (14°F tot 140°F); meeteenheid: 0,1°C 

(0,2°F) 

Wereldtijd 
48 steden (31 tijdzones, zomertijd aan/uit) en UTC: automatische 

zomertijd (DST); wisselen thuistijd/wereldtijd 

Stopwatch 
1/100-seconde; meetcapaciteit: 23:59'59.99''; meetmodi: 

verstreken tijd, gesplitste tijd, 1ste- en 2e-plaatstijden 

Countdowntimer 

Meeteenheid: 1 seconde; countdownbereik: 60 minuten; 

Instelbereik: 1 minuut tot en met 60 minuten (in stappen van 1 

minuut) 

Alarm 5 dagelijkse alarmen, tijdsignaal per uur 

Overige functies 
Vismodus; maanfasedata (maanstand op een specifieke datum); 

getijdengrafiek (niveau op specifieke datum en tijd); weergave 

tijdstip zonsopgang, zonsondergang; verplaatsbare wijzers 



(handmatig of automatisch [tijdens hoogte-, barometrische-druk- 

en temperatuurmeting]); batterijniveau-indicator; 

energiebesparing; volledig automatische kalender (tot en met 

het jaar 2099); 12-/24-uursindeling; knopbedieningstoon aan/uit 

Stroomvoorziening Tough Solar-energiesysteem (lichtenergie) 

Continue werking 

Circa 18 maanden met de energiebesparingsfunctie* AAN na 

volledig opladen  

* Energiebesparing na bepaalde periode in donkere omgeving. 

Afmetingen kast 58,7 × 52,3 × 14,5 mm 

Totale gewicht Circa 120 gram 

 


