Dane aktualne na dzień: 16-07-2018 10:53

Link do produktu: https://yesap.com/zegarek-casio-wv-200e-2av-p-249.html

ZEGAREK CASIO
WV-200E-2AV
Cena

342,00 zł

Cena poprzednia

380,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WV-200E-2AV

Opis produktu
Kolekcja CASIO WaveCeptor to linia zegarków wskazujących czas najdokładniej. Są one wyposażone w mechanizm
kontrolowany falami radiowymi wysyłanymi z wieży w Mainflingen koło Frankfurtu. Cała transmisja składa się z 59 bitów, które
w sekundowej emisji dostarczają każdorazowo informacje o czasie dla następnej minuty. Fale długie (długość fali ok. 3,8 km)
bez zakłóceń rozchodzą się w promieniu około 1500 km pokrywając obszar całej Europy. Zarejestrowano również odbiór fali
DCF 77 w Assuan/Egipt (3.600 km !!) ale tylko w nocy w warunkach dobrej propagacji. Poza tym obszarem zegarek wskazuje
czas w trybie działania zwykłego zegarka kwarcowego. Gwarantowana przez CASIO odległość wynosi 1500 km jeśli nie ma
pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem umieszczonych form geologicznych lub sztucznych blokujących sygnał.
Zegarki oznaczone napisem RADIO CONTROLLED stają się w ten sposób najdokładniejszymi zegarkami na świecie wskazując
czas z dokładnością zegara atomowo-cezowego w Braunschwaigu (Brunszwik) - Niemcy. Dokładność tego zegara wynosi 1
sekunda na milion lat.

Zestawienie cech i funkcji:
Mechanizm:
kwarcowy
baterią

zasilany

WAVECEPTOR
(Radio
Controlled):
pięcio
zakresowa
synchronizacja zegarka
falami
radiowymi
z
wzorcem
zegara
atomowego
/
DCF/MSF/WWVB/JJY
Anthorn
(Anglia),
Mainflingen
(Niemcy),
Fukushima
(Japonia),
Fukuoka/Saga
(Japonia), Fort Collins,
Colorado (USA)
Dokładność wskazań:
dokładność
wskazań
mieści się w zakresie
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+/- 1 sekunda na milion
lat
Szkiełko mineralne:
wysokiej jakości szkiełko
mineralne,
posiada
średnią odporność na
zarysowania
ILUMINATOR:
równomierne
podświetlenie
całej
tarczy
zegarka,
po
zwolnieniu
przycisku
tarcza jest podświetlana
jeszcze
przez
kilka
sekund
Czas światowy:
wyświetlanie czasu w
różnych
strefach
czasowych na podstawie
danych
największych
miast na świecie
Kalendarz
automatyczny:
zegarek
sam
dostosowuję
datę
w
przypadku
krótszych
miesięcy
Tryb
wyświetlania
godziny:
godzina
może
być
wyświetlana zarówno w
trybie 12 jak i 24
godzinnym
Stoper - 1/100 s. - 1h:
pomiar
czasu
z
dokładnością do 1/100
sekundy
mogący
mierzyć czas do 60
minut
Timer - 1/1 min. - 1 h:
możliwość odliczania od
zaprogramowanego
czasu do zera
Alarm:
pojedynczy
alarm
dzienny
z
sygnałem
pełnej godziny
MULTI-LANGUAGE:
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nazwy
dni
tygodnia
mogą być wyświetlana
w dziewięciu językach
(angielskim,
hiszpańskim,
francuskim,
portugalskim,
niemieckim,
włoskim,
chińskim, rosyjskim lub
japońskim)
Koperta - stalowa z
elementami
tworzywa
sztucznego:
połączenie
wysokiej
jakości stali nierdzewnej
z tworzywem sztucznym
Pasek:
wysokiej jakości pasek z
tworzywa sztucznego o
dużej wytrzymałości
Wodoszczelność - 200M:
200M (20 ATM dotyczy
ciśnienia
statycznego)
Klasę odporności 200m
opracowano
na
podstawie
pomiarów
statystycznych.
W
praktyce
na
skutek
ruchu,
ciśnienie
dynamiczne przekracza
ciśnienie statyczne

Żywotność baterii:
średnia
żywotność
baterii
w
zegarku
wynosi 3 lata

Gwarancja:
okres gwarancyjny 3
lata, za dopłatą
możliwość przedłużenia
o kolejne 3 lata co
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łącznie daje 6 lat
gwarancji
Info przedłużenia
gwarancji do 6 lat (kliknij)

WYMIARY KOPERTY
52,2mm x 47,7mm x 15,2mm
(H x W x D)

WAGA
58 g
TYP BATERII
CR1620

Wraz z zegarkiem otrzymasz:

instrukcję obsługi w języku polskim

3-letnią kartę gwarancyjną

druk przelewu umożliwiający przedłużenie gwarancji do 6 lat

opakowanie z reklamówką

dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT
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