R E V O L U S I

M A T E R I A L

G - S H O C K

G-SHOCK 1st model

Casing dalam
berpenguat serat kaca

Color resin case
and band

Casing dan tali
warna gabungan

Tali urethane lembut

DW-5000C-1A

DW-5900C-1

DW-6900H-9

DW-6900MC-3

GW-5000-1

Tali resin
insersi serat kaca

RESIN

Casing dan tali
stainless pertama

Casing dan tali
titanium pertama

Casing dan tali Titanium
dengan pemrosesan DLC

Pemolesan Sallaz

MRG-100-1

MRG-100T-8

MRG-2100DJ-1A

MTG-S1000D-1A

L OG AM

Struktur Carbon Core Guard

R esi n unt uk kek uat an dan ker ing ana n.

KARBON

Lo gam unt uk kek uat an da n keinda ha n.
“M ater ial ket i ga” m ema du k an ker ing ana n res in
dengan kek uat an yang melampa u i log a m u ntu k merevolu s i
ket ahanan gunc angan.

GG-B100-1A3

GA-2000-1A2

GWR-B1000-1A1

GST-B200-1A

PH IL OSOPH Y | 0 2

PH IL OSOPH Y | 0 1

MATERIAL
KETIGA

GD-200-1

KOL EKS I CARBON G - S HO C K 2 0 1 9

6 MANF AA T K AR B O N

01

02
Ku at

Ring an

Laju inelastik: 7 kali besi

Kekuatan tensil: 10 kali besi

Berat: 1/4 dari besi

Kuat Terharap
Perubahan Panas
Dengan dudukan fluktuasi suhu

G A -2000

GWR - B1000

GST-B200

05

06

Kuat
Terhadap Waktu

Kuat Terhadap
Perubahan Bentuk

Tahan terhadap penuaan

Stabilisi dimensi tinggi

6 BE NE FITS OF CARBON | 0 4

L IN E U P | 0 3

K eras

04
GG- B 1 0 0
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GG-B100
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TEKNOLOGI & DESAIN

Smart p hone Link Ap p

Terkoneksi ke G-SHOCK

Tombol tahan
guncangan

(aplikasi smartphone)

Desain lebih beersih
yang meniadakan
pelindung tombol
yang tercapai
melalui kekuatan
casing yang lebih
baik dan struktur
yang lebih
ditingkatkan.

Struktur Carbon Core Guard

- Fungsi Catatan Misi
Ketinggian yang diukur oleh jam dan arah yang diperoleh dari GPS smartphone otomatis
direkam di app. Titik ketinggian bisa diperoleh secara manual dan dipetakan pada peta.

- Indikator lokasi
Rekam lokasi Anda saat ini di aplikasi. Layar menampilkan destinasi yang direkam oleh lengan
jam kedua, dan jarak pada LCD.

Struktur yang tahan lumpur (debu dan resistan lumpur)

Struktur baru yang tahan guncangan ini melindungi
Casing karbon dan filter yang sangat kedap utara
modul dengan casing resin yang diperkuat serat karbon melindungi dari gangguan lumpur.

- Kalkulator kalori
- Penyesuaian peralihan mode/tampilan
- Penyesuaian waktu otomatis*
- Waktu dunia di lebih 300 kota*
- Pencari Telepon
*Memperbarui data internal sesuai zona waktu terbaru dan informasi waktu daylight saving

G G - B1 0 0 | 0 6

G G - B1 0 0 | 0 5

G G - B1 0 0
“CARBON CORE GUARD”

Casing belakang dari resin karbon

Bezel bermuatan serat karbon
Struktur tiga lapis dengan lembar serat karbon yang
diletakkan di antara resin lembut.

Thermometer

Barometer

Digital compass

Step counter

Altimeter

KEKUATAN DAN FUNGSIONALITAS UNTUK BERTAHAN DARI KONDISI EKSTREM.
Perkembangan baru dalam material karbon memicu pencarian yang terus menerus yang mampu menghasilkan jam tangan yang memiliki
ketahanan, fungsi, dan kondisi yang siap pakai dalam kondisi paling menantang.
Sensor terintegrasi dan konektivitas dengan smartphone meningkatkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan di bawah tekanan.

Sensor Quad

GG-B100-1A3

Super Illuminator (LED kecerahan tinggi)

SPESIFIKASI

• Tahan lumpur • Kompas digital • Pengukur ketinggian • Barometer • Termometer • Tampilan waktu terbit/terbenam matahari • Penghitung langkah • Waktu dunia • Stopwatch 1/100 detik • Alarm harian
• Lampu LED dobel otomatis lights (Super Illuminator) • Tahan air 20-bar

Catatan: Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Bluetooth SIG, Inc.

|

GA-2000

|

TEKNOLOGI & DESAIN

Tombol tahan
guncangan

Struktur Carbon Core Guard
Struktur tahan guncangan ini
melindungi modul dengan casing
resin serta karbon yang telah
diperkuat.

Desain lebih bersih yang
meniadakan pelindung
tombol yang tercapai
melalui kekuatan casing
yang lebih baik dan
struktur yang lebih
ditingkatkan

GA-2000-1A2

GA-2000-1A9
G A -2 0 0 0 | 0 8

G A- 2 0 0 0 | 0 7
*Image shows GA-2000-1A9. *Image shows GA-2000E-4A.

GA-2000

Casing belakang dua lapis

Tali tuas geser dua warna

Bagian belakang panel stainless-steel yang menjaga
kekerapan udara pada jam, serta serta casing resin serat kaca
yang membuatnya tahan guncangan .

Tali dua warna bisa diganti dengan mudah dengan
mengoperasikan tuas pada dasarnya.

“CARBON CORE GUARD”

LEBIH KUAT. LEBIH BERGAYA.
Kekuatan lebih tinggi dengan material, struktur, dan ide-ide desain yang baru.
Lebih bergaya berkat tali yang bisa diganti.

Tali yang bisa diganti (GA-2000E)
Sudah termasuk 2 tali yang bisa diganti.

GA-2000E-4A
Cakram pemutar

Super Illuminator (LED kecerahan tinggi)

Tombol depan besar

Fungsi tarik jarum jam

Tombol besar depan ditempatkan pada posisi pukul 6
pada casing mengaktifkan lampu yang tampak kokoh.

Saat jarum jam pendek dan panjang menutupi LCD,
jarum akan memendek untuk memastikan tanggal terlihat.

SPESIFIKASI

• Jam dunia • Stopwatch 1/100-detik • Alarm harian • Dua lampu LED (Super Illuminator) • Umur baterai sekitar: 3 tahun • Tahan air 20-bar

|

GWR-B1000

|

TEKNOLOGI & DESAIN

Smart p hone Link Ap p

Terkoneksi ke G-SHOCK
(aplikasi smartphone)

- Fungsi Catatan Penerbangan

Struktur Carbon Core Guard
Struktur tahan guncangan ini
melindungi modul dengan casing
resin serat karbon yang telah
diperkuat.

Mencatat waktu dan posisi di dalam aplikasi
dengan mengoperasikan tombol pada jam.
Melihat tampilan grafis riwayat pergerakan pada
peta.

Tombol tahan
guncangan

Desain lebih bersih yang
meniadakan pelindung
tombol yang tercapai
melalui kekuatan casing
yang lebih baik dan
struktur yang lebih
ditingkatkan.

- Penyesuaian waktu otomatis*
- Waktu dunia di lebih dari 300 kota*
*Memperbarui data internal sesuai zona waktu terbaru
dan informasi waktu daylight saving

Casing monocoque karbon
Struktur tahan guncangan yang baru ini melindungi modul
dengan casing resin serat karbon yang diperkuat

Tahan guncangan

G W R - B1 0 00

Lapisan bezel canggih dengan 52 lapisan
lembar karbon

Tali sisipan serat karbon
*Dibuat dari serta karbon TORAYCA® dari Toray’.

G WR - B1 0 0 0 | 1 0

G WR - B1 0 0 0 | 0 9

Tahan gaya sentrifugal

Tahan getaran

Tahan Triple G
Guncangan, gaya sentrifugal, dan struktur tahan getaran
*Gambar menunjukkan GPW-2000-1A.

“CARBON CORE GUARD”

KEKUATAN DAN KERINGANAN YANG DITUNTUT PARA PILOT.
GWR-B1000-1A1

Menampilkan material yang kuat, ringan dan casing monocoque karbon yang baru dikembangkan,
GRAVITYMASTER paling ringan ini memberikan ketahanan guncangan dari jam pilot dengan berat hanya 72 gram.

Super Illuminator (LED super terang)

Pelapis safir kristal yang tidak memantul

Panel surya dalam pemutar

SPESIFIKASI

GWR-B1000-1A

• Tahan debu • Dua waktu • Stopwatch • Alarm harian • Lampu LED (Super Illuminator) • Tahan air hingga 20-bar

Catatan: Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Bluetooth SIG, Inc.

Catatan: Foto HondaJet Elite. Foto persembahan dari Honda Aircraft Company © 2019

|

GST-B200
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TEKNOLOGI & DESAIN

Smart p hone Link Ap p

Terkoneksi ke G-SHOCK
(aplikasi smartphone)

- Setelan alarm
Hingga 5 alarm (tanggal dan waktu) yang bisa dinamai.

- Penyesuaian waktu otomatis*
- Waktu dunia untuk lebih dari 300 kota*
- Pencari Telepon

Struktur Carbon Core Guard

Tombol tahan guncangan

Struktur tahan guncangan yang baru ini melindungi
modul dengan casing resin berpenguat serat karbon

Casing carbon yang baru membantu
mengembangkan struktur tombol yang baru.

Previous model

*Pembaruan data internal menurut zona waktu terakhir dan informasi daylight saving time

GST-B200

G ST- B2 0 0 | 1 2

G ST- B2 0 0 | 1 1

G S T - B2 0 0

Φ55.9mm

Φ53.3mm

Ukuran yang nyaman

LCD STN Full-dot

Lebih ringkas daripada G-STEEL sebelumnya,
namun dengan diameter dial lebih panjang 2,44 mm.

“CARBON CORE GUARD”

MEMADUKAN KARBON DAN LOGAM UNTUK KETANGGUHAN YANG DISEMPURNAKAN.
GST-B200-1A

Materi karbon berkekuatan tinggi memungkinkan muka jam yang lebih besar dalam ukuran yang lebih ringkas.
Bezel stainless steel-nya menambah sentuhan yang disempurnakan.

Tough Solar

Super Illuminator (LED kecerahan tinggi)

SPESIFIKASI

• Waktu dunia • Stopwatch 1/1000-detik (jam pertama), Stopwatch 1/10-detik (setelah jam pertama) •Alarm harian • Lampu LED dobel full-auto (Super Illuminator) • Tahan air 20-bar

*Visual adalah gambar grafis
Catatan: Bluetooth® adalah merek terdaftar atau merek terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

| S PES IF IK AS I|

GA-2000

GWR-B1000

GST-B200

• Tahan guncangan
• Tahan lumpur
• Fungsi link ke Smartphone:
penyesuaian waktu otomatis,
pengaturan jam mudah
(waktu dunia untuk lebih dari 300 kota,
berganti waktu rumah/dunia, setelan alarm),
Fungsi Catatan Misi,
penyesuaian berganti mode/tampilan
Pencari Telepon
• Kompas digital
• Pengukur ketinggian
• Barometer
• Termometer
• Penghitung langkah
• Tampilan waktu matahari terbit/terbenam
• Waktu dunia
• Stopwatch 1/100-detik
• Alarm harian
• Lampu LED dobel otomatis (Super Illuminator)
• Tahan air 20-bar

• Taahan guncangan
• Waktu dunia
• Stopwatch 1/100-detik
• Alarm harian
• Lampu LED dobel (Super Illuminator)
• Umur baterai sekitar: 3 tahun
• 2Tahan air 20-bar

• Tahan guncangan
• Tahan 3G
• Tahan karat
• Dikendalikan radio (Multi Band 6)
• Fungsi link Smartphone:
penyesuaian waktu otomatis,
pengaturan jam mudah
(waktu dunia di lebih dari 300 kota,
berganti waktu rumah/dunia, setelan alarm),
Fungsi Catatan Penerbangan, Pencari Telepon
• Daya surya
• Koreksi posisi jarum pendek rumah otomatis
• Konstruksi pemasangan hibrid
• Akses cerdas
• Waktu ganda
• Stopwatch
• Alarm harian
• Lampu LED (Super Illuminator)
• Tahan air 20-bar

• Tahan guncangan
• Fungsi link Smartphone:
penyesuaian waktu otomatis,
pengaturan jam mudah
(waktu dunia di lebih dari 300 kota,
berganti waktu rumah/dunia,
setelan alarm), Pencari Telepon
• Daya surya
• Waktu Dunia
• Stopwatch 1/1000-detik ( jam pertama),
Stopwatch 1/10-detik kedua (setelah jam pertama)
• Alarm harian
• Lampu LED dobel atomatis penuh
(Super Illuminator)
• Tahan air 20-bar

SPE SIFIKASI | 1 4

SPE CIFICATION S | 1 3

GG-B100

