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Casio introduceert nieuwe G-MS voor de
elegante, zelfverzekerde vrouw
Onderscheidend ontwerp, royaal formaat en dimensionale
wijzerplaat

⏲



Amstelveen, 21 maart 2019 – Casio Computer Co, Ltd voegt een nieuw horloge toe aan zijn

BABY-G-lijn van schokbestendige dameshorloges. De nieuwe MSG-C100-horloges – onderdeel

van de G-MS-lijn voor actieve, elegante vrouwen – hebben een onderscheidende look en zijn

ontworpen voor veerkrachtige, zelfverzekerde vrouwen.



 

De MSG-C100 bevat een kast van groot formaat met dimensionale indexmarkeringen, terwijl de

wijzerplaat een piramidepatroon heeft, dat het onderscheidende ontwerp versterkt. Als het gaat

om aandacht voor elk detail: de kunststofband heeft een visgraatmotief voor een stoffen look.

 

Er zijn twee kleuren bezels verkrijgbaar voor de verschillende modellen: de MSG-C100G heeft

een glanzende, vrouwelijke roségouden afwerking en de MSG-C100 heeft een koele, strakke

zilveren afwerking.

 

Alle nieuwe MSG-C100-horloges hebben een schokbestendige constructie en zijn

waterbestendig tot 10 bar om actieve vrouwen in hun alledaagse leven te ondersteunen. De

wijzerplaat bevat twee lcd’s die kunnen worden aangepast om de datum, dag, wereldtijd of

andere data naar keuze te tonen.

 

De nieuwe MSG-C100-horloges zijn gemaakt voor elegante, zelfverzekerde, moderne vrouwen

die van mode houden.



###

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.
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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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