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Casio introduceert speciaal
GRAVITYMASTER-model met rode
kleuraccenten
Nieuwe G-SHOCK beschikt over Carbon Core Guard Structure

⏲



Amstelveen, 21 maart 2019 – Casio Computer Co, Ltd, introduceert een nieuwe versie van het

pilotenconcept de GRAVITYMASTER-serie, die deel uitmaakt van de schokbestendige horloges

van G-SHOCK. De GWR-B1000X is een limited edition-model dat accenten bevat van G-

SHOCK’s iconische rode merkkleur.

Net als het basismodel, de GWR-B1000, is de nieuwe GWR-B1000X voorzien van een nieuwe

Carbon Core Guard Structure voor schokbestendigheid. Daarnaast beschikt dit speciale model

over kleuraccenten van het typerende G-SHOCK-rood. Deze kleur komt terug in de

schokabsorberende ring tussen de carbonbezel en de kast, de ring van de subwijzerplaat en het

G-SHOCK-logo. Ook overgenomen van het basismodel zijn het gebruik van

carboncomposietmateriaal* in de kast en de band die is voorzien van een carbonvezelinsert met

uitstekende elastische kracht, waardoor hij zelfs de meest zware omstandigheden aankan. Deze

koolstofmaterialen geven het horloge schokbestendigheid, rigiditeit en slijtagebestendigheid –

dezelfde eigenschappen die koolstofmaterialen moeten bezitten voordat ze geschikt zijn voor

gebruik in de romp van luchtvaartuigen. Ook de wijzerplaat van de GWR-B1000X is gemaakt

van carboncomposietmateriaal.

De kast van het basismodel GWR-B1000 is een carbon-monocoque, waardoor de kast en de

achterkant van de kast naadloos in elkaar overgaan. Het resultaat: een zeer sterk horloge dat

minder weegt dan eerdere GRAVITYMASTER-horloges. De GWR-B1000X beschikt daarnaast

over TRIPLE G RESIST-technologie: een technologie die bestand is tegen schokken,

centrifugale kracht en vibraties. De externe metalen onderdelen van het horloge zijn gemaakt

van roestbestendig titanium.

* TORAYCA®-carbonvezel afkomstig van Toray Industries, Inc.
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer beeldmateriaal klik hier.

 

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

ons op.

 

Specificaties GWR-B1000X.pdf

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/68235/documents/37646-Specificaties%20GWR-B1000X-db2e07.pdf
https://casiog-shock.pr.co/media_kits/221512?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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