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Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
Ürünlerin renkleri bu katalogdaki görünümlerinden biraz farklı olabilir.

G - S H O C K ’ U N

M A T E R Y A L

E V R İ M İ

G-SHOCK İlk Model

Fiberglas takviyeli
iç kasa

Renkli rezin kılıf
ve kayış

Karışık renklerde kasa
ve kayış

Yumuşak üretan kayış

Fiberglas eklemeli
rezin kayış

DW-5000C-1A

DW-5900C-1

DW-6900H-9

DW-6900MC-3

GW-5000-1

GD-200-1

REZİN

İlk titanyum
kasa ve kayış

DLC işlemeli titanyum
kasa ve kayış

Sallaz parlatma

MRG-100-1

MRG-100T-8

MRG-2100DJ-1A

MTG-S1000D-1A

M E T AL

Karbon Çekirdek
Koruyucu İskelet

Haﬁﬂik ve dayanıklılık için rezin.
D ay anı k l ı l ı k v e güz e llik iç in m eta l.
“Üçüncü malzeme”, reçinenin haﬁﬂiğini ve metalin
dayanıklılığını şok direncinde devrim yaratacak şekilde birleştirmektedir.

K ARB O N

GG-B100-1A3

GA-2000-1A2

GWR-B1000-1A1

GST-B200-1A

PHILOSOPHY | 02

PHILOSOPHY | 01

ÜÇÜNCÜ
MALZEME

İlk paslanmaz
kasa ve kayış
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C A R B O N ’U N 6 Ö ZE L L İ Ğ İ
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Sertlik oranı: 7 kat demir

Da ya nıklı

Ha ﬁf

Gerilme direnci: 10 kat demir

Ağırlık: 1/4 demir
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GG-B100

GA-2000

GWR - B1000

GST-B20 0
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Sıcaklığa Karşı
Dayanıklı

Zamana Karşı
Dayanıklı

Sıcaklık dalgalanmalarına
dayanabilir

Yıllara meydan okur

Deformasyona Karşı
Dayanıklı
Yüksek boyutta sağlamlık

CARB ON ’ U N Ö Z E L L İK L E Rİ | 04

Sert
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TEKNOLOJİ & TASARIM

Akı l l ı Tel efon Bağl antı Uygul aması

G-SHOCK Connected
(akıllı telefon uygulaması)
Darbeye karşı
dayanıklı düğme

- Günlük Hedef Özelliği
Saatin ölçtüğü rakım ve akıllı telefonun GPS'sinden alınan parkur otomatik olarak uygulamaya
kaydedilir. Rakım noktası manuel olarak alınabilir ve harita üzerinde işaretlenebilir.

Yeni geliştirilen yapı ve
kasa dayanıklılığı
sayesinde tuş koruması
kaldırılmış daha sade
tasarım.

- Yer Göstergesi
Geçerli konumunuzu uygulamaya kaydediniz. Ekran, kaydedilmiş hedeﬁnizi saniye ibresiyle gösterirken,
dijital ekran üzerinde mesafeyi gösterir.

Karbon Çekirdek Koruyucu Yapı

Çamura dayanıklı yapı toz ve çamur koruması

Darbelere karşı dayanıklı bu yeni iskelet, modülleri, karbon
ﬁber ile güçlendirilmiş rezin kasa sayesinde korur.

Hava geçirmez karbon kılıf ve ﬁltre, çamurun girmesine
karşı korur.

- Kalori hesaplama
- Mod/ekran değiştirme özelliği
- Otomatik zaman ayarı*
- 300’den fazla şehir için Dünya Saati özelliği*
- Telefon bulma
*Dahili verilerin en son saat dilimine ve yaz saati bilgilerine göre güncellenmesi
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GG - B100
“KARBON ÇEKİRDEK KORUMA YAPISI”

Karbon rezin kasa altı

Karbon ﬁber eklenmiş çerçeve
İnce rezin arasına yerleştirilmiş karbon ﬁber plaka ile
üç katmanlı bir yapı.

Termometre

Barometre

Dijital pusula

Adım sayar

Altimetre

EKSTREM DURUMLAR İÇİN GÜÇ VE İŞLEVSELLİK
Karbon malzemelerdeki yeni gelişmeler, en zorlu koşullardaki
sürekli artan sertlik, işlevsellik ve giyilebilirlik arayışını kamçılamaktadır.
Dahili sensörler ve akıllı telefon bağlantısı ile baskı altında alınan kararlardaki güveni arttırır.

GG-B100-1A3

Dörtlü sensör

Süper aydınlatma (yüksek parlaklıkta LED)

ÖZELLİKLER

• Çamura dayanıklı • Dijital pusula • Altimetre • Barometre • Termometre • Gün doğumu/batımı göstergesi • Adım Sayar • Dünya saati • 1/100 saniye kronometre • Günlük alarm
• Otomatik çift LED ışık (süper aydınlatma) • 20 bar su geçirmezlik.

Not: Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya tescil edilmiş ticari markadır.
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TEKNOLOJİ & TASARIM

Darbeye karşı dayanıklı
düğme

Karbon Çekirdek Koruyucu Yapısı
Darbelere karşı dayanıklı bu yeni yapı,
modülleri karbon ﬁber ile güçlendirilmiş rezin
kılıfıyla korur.

Düğme korumasını kaldıran
daha sade bir tasarım ile gelişmiş
kasa kuvveti ve geliştirilmiş yeni
yapı sağlanmıştır.

GA-2000-1A2

GA-2000-1A9
GA - 2000
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GA - 2000

* GA-2000E-4A modeline ait.

Çift katmanlı kasa arkası

Kaydırma kolu iki renkli kaplanmış kayış

Saatin hava geçirmez olmasını sağlayan paslanmaz
çelik panel ve darbelere karşı dayanıklı olmasını
sağlayan sert rezin cam ﬁber kasa.

İki renkli kaplanmış kayış altındaki kolu kullanarak
kolayca değiştirilebilir.

“KARBON ÇEKİRDEK KORUMA YAPISI”

Değiştirilebilir Kayış (GA-2000E)

DAHA FAZLA GÜÇ. DAHA FAZLA TARZ.

2 değiştirilebilir kayış dahildir.

GA-2000E-4A
Yeni malzemeler, yapılar ve tasarım ﬁkirleri ekleyerek daha da güçlendirildi.
Değiştirilebilir kayışlar ile daha fazla tarz elde edilebilir.

Disk kadranı

Süper aydınlatma (yüksek parlaklıkta LED)

Geniş ön düğme

İbre geri çekme fonksiyonu

Kasanın üstünde saat 6 pozisyonuna yerleştirilmiş geniş
düğme ışığı aktive etmekte ve dayanıklı tasarımı
vurgulamaktadır.

Saat veya dakika ibresi LCD ile çakıştığında, tarihin
görünürlüğünü sağlamak için geçici olarak geri çekilir.

ÖZELLİKLER • Dünya saati • 1/100 saniye kronometre • Günlük alarm •Çift LED ışık (Süper aydınlatma) • Ortalama pil ömrü: 3 yıl •20 bar su geçirmezlik
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TEKNOLOJİ & TASARIM

Akı l l ı Tel efon Bağl antı Uygul aması

G-SHOCK Connected
(akıllı telefon uygulaması)

- Günlük Hedef Özelliği

Karbon Çekirdek Koruma yapısı
Darbelere karşı dayanıklı bu yeni yapı,
modülleri, karbon ﬁber ile güçlendirilmiş
rezin kılıfıyla korur.

Uygulama içinde saatin üzerindeki düğmeleri kullanarak
zaman ve pozisyonunuzu kaydedin. Harita üzerinde hareket
geçmişinizin graﬁğini görüntüleyebilirsiniz.

Darbeye karşı dayanıklı
düğme
Düğme korumasını kaldıran
daha sade bir tasarım ile
gelişmiş kasa kuvveti ve
geliştirilmiş yeni yapı
sağlanmıştır.

- Otomatik zaman ayarı*
- 300’den fazla şehre ait dünya saati
- Telefon Bulma
*Dahili verilerin en son saat dilimine ve yaz saati
bilgilerine göre güncellenmesi

Karbon Monokok Kasa
Darbelere karşı dayanıklı bu yeni yapı, modülleri, karbon
ﬁber ile güçlendirilmiş rezin kılıfıyla korur.

GWR - B1000

52 katman karbon ve lamine karışımlı
çerçeve

| 10
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Merkezkaç kuvvetine dayanıklı

GW R - B1000

Darbelere karşı dayanıklı

Titreşime dayanıklı

Karbon ﬁber ile güçlendirilmiş
kordon

Yüksek Kuvvete Dayanıklı

*Toray’s TORAYCA® karbon ﬁber tarafından üretilmiştir.

* Resim GPW-2000-1A'yı göstermektedir.

Şok, merkezkaç kuvveti ve titreşime dayanıklı yapı.

“KARBON ÇEKİRDEK KORUMA YAPISI”

DAYANIKLI VE HAFİF OLDUĞU İÇİN
PİLOTLAR TARAFINDAN TERCİH EDİLMEKTEDİR.

GWR-B1000-1A1

GWR-B1000-1A

Yeni bir darbeye dayanıklı Karbon Çekirdek Koruması, gövdeyi ve arka kapağı, modülü koruyan monokok bir gövdeye entegre eder.
Kullanılan malzemenin yüksek mukavemeti ve haﬁﬂiğinden faydalanan dış yapı,
sadece 72 gramlık ağırlık sunarken dayanıklılığı önemli ölçüde artırır.
Bu özellikleriyle GRAVITYMASTER Serisinin en haﬁf modeli olma özelliği taşır.

Süper Aydınlatma (yüksek parlaklıkta LED)

Yansıma yapmayan saﬁr kristal kaplama

Solar güç

ÖZELLİKLER • Paslanmaz • İkili Zaman • Kronometre • Günlük Alarm • LED Işık (Süper Aydınlatma) • 20-bar su geçirmezlik

Not: Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya tescil edilmiş ticari markadır.

Not: HondaJet Elite resimde gösterilmiştir. Honda Aircraft Company'nin izniyle © 2019
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TEKNOLOJİ & TASARIM

Akı l l ı Tel efon Bağl antı Uygul aması

G-SHOCK Connected
(akıllı telefon uygulaması)
- Alarm ayarı
Özel olarak ayarlanabilir 5 farklı alarm (tarih ve saat)

- Otomatik zaman ayarı*
- 300 den fazla şehre ait dünya saati*
- Telefon Bulma

Karbon Çekirdek Koruma yapısı

Darbeye karşı dayanıklı düğme

Darbelere karşı dayanıklı bu yeni yapı, modülleri,
karbon ﬁber ile güçlendirilmiş rezin kılıfıyla korur.

Yeni karbon kasa tasarımı, yeni bir düğme yapısı
geliştirmeye olanak sağlıyor.

GST -B200

Φ 55.9mm

Φ 53.3mm

GST -B200 | 11
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Önceki Model

*Dahili verilerin en son saat dilimine ve yaz saati bilgilerine göre güncellenmesi

GST - B200

Rahat boyut

Tam noktalı STN Ekran

Önceki G-STEEL'den daha kompakt, ancak
2,44 mm daha uzun kadran çapı.

“KARBON ÇEKİRDEK KORUMA YAPISI”

SAF DAYANIKLILIK İÇİN KARBON VE METALİN BİRLEŞİMİ
GST-B200-1A

Yüksek kuvvetteki karbon malzemeler daha kompakt boyutta daha
büyük bir yüz alanı sağlıyor.
Paslanmaz çelik çerçeve saf dokunuş katar.

Solar Güç

Süper Aydınlatma (yüksek parlaklıkta LED)

ÖZELLİKLER • Dünya saati • 1/1000 saniye kronometre (ilk saat), 1/10 saniye kronometre (ilk saat sonrasında) • Günlük alarm • Full otomatik çift LED ışık (Süper Aydınlatma) • 20 bar su geçirmezlik

*Görseller graﬁk resimdir.
Not: Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya tescil edilmiş ticari markadır.
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ÖZELLİKLER
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GWR-B1000

GST-B200

• Darbelere karşı dayanıklı
• Çamura karşı dayanıklı
• Akıllı Saat bağlantı özelliği:
otomatik zaman ayarı,
kolay zaman ayarı
(300 den fazla şehre ait dünya saati ayarı,
Bulunduğunuz şehir/dünya saati geçişi, alarm
ayarı
Günlük hedef özelliği
mod/ekran değişikliğinin kişiselleştirilmesi
Telefon Bulma
• Dijital Pusula
• Altimetre
• Barometre
• Termometre
• Adım Sayar
• Gün doğumu/batımı görüntülenmesi
• Dünya saati
• 1/100-saniye kronometre
• Günlük Alarm
• Otomatik çift LED ışık (Süper Aydınlatma)
• 20-bar su geçirmezlik

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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• Darbelere karşı dayanıklı
• Akıllı saat bağlantı özelliği:
otomatik zaman ayarı,
kolay zaman ayarı
(300 den fazla şehre ait dünya saati ayarı,
Bulunduğunuz şehir/dünya saati geçişi,
alarm ayarı), Telefon Bulma
• Solar-güç
• Dünya saati
• 1/1000-saniye kronometre(ilk saat),
1/10-saniye kronometre (ilk saatten sonra)
• Günlük Alarm
• Ful otomatik çift LED ışık
(Süper aydınlatma)
• 20-bar su geçirmezlik

Darbelere karşı dayanıklı
Dünya saati
1/100-saniye kronometre
Günlük Alarm
Otomatik çift LED ışık (Süper Aydınlatma)
Yaklaşık pil ömrü: 3 yıl
20-bar su geçirmezlik

Darbelere karşı dayanıklı
Yüksek Kuvvete Dayanıklı
Paslanmaz
Radyo kontrolü (Multi Band 6)
Akıllı saat bağlantı özelliği:
otomatik zaman ayarı,
kolay zaman ayarı
(300 den fazla şehre ait dünya saati ayarı,
Bulunduğunuz şehir/dünya saati geçişi, alarm
ayarı
Uçuş hafızası özelliği, Telefon Bulma
• Solar-güç
• İbrelerin asıl yerlerinin otomatik ayarlanması
• Hibrid yapı
• Kolay erişim
• İkili zaman
• Kronometre
• Günlük Alarm
• LED ışık (Süper aydınlatma)
• 20-bar su geçirmezlik
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GA-2000

ÖZ E L L İK L E R
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GG-B100

