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Casio introduceert PRO TREK-outdoorhorloge
met carbonbezel
Compleet outdoorhorloge dat buitenactiviteiten in de bergen en
in en op het water ondersteunt
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Amstelveen, 21 maart 2019 – Casio Computer Co, Ltd voegt een nieuw horloge toe aan zijn lijn

PRO TREK-outdoorhorloges. De PRW-7000X is een speciale uitgave voor Baselworld 2019 met

een carbonbezel. Wereldwijd zijn er 1.300 exemplaren van deze limited edition verkrijgbaar.

De nieuwe PRW-7000X is waterbestendig tot 20 bar – de hoogste specificatie in de PRO TREK-

serie. Het horloge is gebaseerd op de PRW-7000 die speciaal ontworpen is voor gebruik bij

activiteiten in en op het water. De PRW-7000X beschikt daarnaast over een opvallende

carbonbezel. Carbon wordt vanwege zijn stijfheid en minimale gewicht vaak toegepast in

outdoor gear, zoals hengels. Om tot deze bezel te komen, zijn verschillende carbonvellen op

elkaar gelegd en verhard alvorens ze op maat te snijden. De indexmarkeringen en kroon zijn

afgewerkt met een roségouden coating die het stijlvolle ontwerp van het horloge benadrukken.

Dit speciale Baselworld 2019-model biedt een exclusieve rode Neon Illuminator voor meer zicht

in het donker. De unieke rode kleur, mogelijk gemaakt door Casio’s originele technologie die

oorspronkelijk bedoeld was om de ogen te ontzien, haalt zijn inspiratie uit het geduld en de

vastberadenheid van vissers.

Om het horloge nog geschikter te maken voor wateractiviteiten, heeft Casio de PRW-7000X

voorzien van atmosferische druk/hoogte- en kompasrichtingsensoren. Ook beschikt het horloge

over een getijdengrafiekfunctie die precies aantoont wanneer het vloed is. De vistijdfunctie geeft

advies over het beste tijdstip om te vissen, weergegeven op de lcd. De subwijzerplaat

rechtsonder fungeert als indicator voor atmosferische druk/hoogtetrends en richtingsgeheugen,

en toont de getijdengrafiek met behulp van een waaiervormige wijzer. Het horloge is voorzien

van krasbestendig saffierglas, waardoor dit outdoor horloge geschikt is om nog meer avonturen

te beleven.  
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Klik hier voor meer beeldmateriaal.

Voor vragen over de collectie, interviewaanvragen en/of uitleen van horloges, neem contact met

ons op.

Specificaties PRW-7000X - New release.pdf

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/68235/documents/37631-Specificaties%20PRW-7000X%20-%20New%20release-aa5a9e.pdf
https://casiog-shock.pr.co/media_kits/221503?reheat_cache=1


OVER CASIO

Over Casio Benelux B.V.
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 producten 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
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