
Ficha Técnica
GA-100BNR-1AER
GA-100BP-1AER

Resistente ao choque
A construção resistente ao choque 
protege contra impactos e vibrações.

Vidro mineral
O vidro mineral robusto e an-risco
protege o relógio de danos inestécos.

Bracelete de resina
A resina natural é o ideal para o dia-a-dia.
É durável, leve e relavamente insensível 
ao frio, calor ou outras influências externas.

Caixa de resina
A caixa de resina é o ideal para o dia a dia. 
É durável, leve e relavamente insensível
ao frio, calor ou outras influências externas.

Fivela
A bracelete está equipada com uma 
fivela.

Anmagnéco
A caixa foi concebida para proteger o reló-
gio de campos magnécos.

Fivela
A bracelete está equipada com uma 
fivela.

Dimensões (A x L x P)
55,00mm x 51,20mm x16,90mm

Peso
Aprox. 72,00gr 

Classificação de resistência à água
(20ATM)
Perfeito para mergulho livre sem equipa-
mento próprio: o relógio é resistente à 
água até 20ATM/20bar/200metros. O  
valor em metros não se refere à profundi-
dade do medade do mergulho, mas à pressão do ar 
ulizada durante o teste de resistência à 
água. (ISO 2281)

Temporizador - 1/1 minuto - 24 horas
(com repeção automáca)
Para fãs da precisão: os temporizadores 
com contagem decrescente ajudam-no a 
lembrar-se de eventos específicos ou recor-
rentes ao emirem um sinal sonoro num 
momemomento predefinido. Esse momento pode
ser programado até ao minuto e com 24 ho-
ras de antecedência. Ideal para pessoas que 
precisam de tomar medicação todos os dias
ou para quem faz exercício sico com inter-
valos.



Função de horas mundiais
Indica a hora atual nas principais cidades 
e em áreas específicas do mundo.

Função de snooze
Sempre que parar o alarme, este irá soar
novamente após alguns minutos.

Calendário automáco
Uma vez definido, o calendário automáco
indica sempre a data correta.

Indicação das horas em formato 12/24
As horas podem ser indicadas num forma-
to de 12 ou 24 horas.

2 anos -1 pilha
A pilha fornece ao relógio energia suficiente 
para aproximadamente dois anos.

5 alarmes diários
O alarme diário relembra-lhe eventos
recorrentes através de um sinal acúsco
à hora definida. Pode também avar o 
sinal horário que indica a passagem de
cada hora. Este modelo tem 5 alarmes
independeindependentes para lembretes flexíveis
de compromissos importantes.

Luz LED automáca
É ulizado um díodo luminoso (LED) para 
iluminar a supercie do relógio, incluíndo a 
função de interruptor de luz automáco
que ilumina o ecrã quando o relógio se en-
contra virado para cima.

Indicador de velocidade
É possível calcular a velocidade média para 
um percurso percorrido. Basta introduzir a
distância no início e premir o cronómetro
quando ver chegado ao seu desno - e a
velocidade média será apresentada.

Função de  cronómetro - 1/1000 segundos
-  100 horas
Mede com uma exadão de milésimo de se-
gundo o tempo médio e o tempo final. Os si-
nais confirmam a seleção do início/fim. A ca-
pacidade máxima de medição é de 100 horas.


