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5600 sayısının Casio için çok özel bir anlamı vardır . Üretilen 

binlerce G-shock modelinden sadece ilk üretilen modelden birebir 

esinlenerek  tasarlanan modellere 5600 ‘lü model isimleri 

verilmiştir. İlk üretilen G-shock’un en belirgin özelliği ise dikdörtgen 

bir kasaya sahip olmasaydı. G-Shock’un yaratıcısının hayali her ne 

tür darbeye maruz kalırsa kalsın, yere bile düşse kırılmayan bir saat 

yaratmaktı. Bu hayale ulaşmak için   Casio’nun mühendisleri bitmek 

tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalıştılar. Bu yaklaşım G-Shok’un 

35. Yılında hala devam etmektedir. Bu da Casio G-Shock’un  tüm 

Dünya’daki muhteşem gücünün temelini oluşturmaktadır.

MUTLAK
DAYANIKLILIK
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G-SHOCK’UN
DOĞUŞ HİKAYESİ

1983 Yılında ilk üretilen DW-5000C modeli ile 

efsane marka G-SHOCK doğdu.

“KIRILMAZ” SAAT

Bu ürünü geliştirmek için Proje Takımı performans ve dayanıklılığı 200 adet prototip 

üzerinden 2 yıl boyunca test ettiler. 

Akıl almayacak denemeler ve hatalar G-SHOCK’un temel teknolojisi oluşturulana 

dek tekrar tekrar 1983 yılına dek devam etti.

“Yere düşse bile kırılmayacak bir saat üretmek istiyorum." Bu 

geliştirmek Kikuo Ibe’nin, dış tasarım ise mühendislerin görevi 
olacaktı.  O dönemde üretilen saatler narin ve hassas yapıları 
yüzünden yere düştüğünde kırılmaktaydı. Proje başlangıcında 

anlaşıldı. Herşeye rağmen proje kabul edildi ve 3 kişiden oluşan 
proje ekibi yeni saati üretmek için çalışmalara başlandı.

Tek bir düşünce üzerine geliştirilen 
teknoloji
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ZOR GÜNLER
Ürün geliştirici ekibin ilk yaklaşımı alışılagelmişin her şeyi bir kenara bırakıp 
sıfırdan başlamak oldu. Önce, saati yumuşak bir malzeme ile kaplamanın 
çok iyi olacağını düşündüler. Fakat birkaç düşüş denemesinden sonra bu 

dayanıklı bir materyal kullanılırsa kullanılsın, saat yine de kırılıyordu. Diğer 
taraftan, ne kadar fazla miktarda darbe emici materyal kullanılırsa, saatin 
boyutu o kadar büyüyordu.  Deneme modeli kısa sürede büyük bir beyzbol 
topu büyüklüğüne ulaşmıştı.

5 adet tampon materyale sahip, saatin kalbini koruyan 5 adımlı darbe emici 
bir yapı tasarlanarak saatin boyut problemi çözüldü. Fakat, elektronik 
parçaların dayanıklılığı ile ilgili yeni bir problem ortaya çıktı. Takım üyeleri, 
güçlendirdikleri bir parçanın, diğer parçanın bozulmasına sebep olduğu 
kısır döngünün içine girdiler.

Bu deneme ve yanılma süreci günlerce devam etti. Mühendisler, 
güçlendirilmiş parçalara sahip saat örneğini 10 metre yüksekten aşağıya 
attıktan sonra kırılan ve bozulan parçaları analiz ettiler, onardılar ve tekrar 
deneme yaptılar. Bu döngü hiç bitmeyecek gibi görünüyordu.

"G-SHOCK’un Doğuşu"
Darbelere karşı daha fazla dayanıklılık sağlayabilmesi için özel olarak 
tasarlanan ikonik kare dizayn, nesiller boyu aynı kalarak günümüze kadar 
ulaşmış ve ölümsüz bir simge olmuştur.  
İnanmak meyveleri toplamanın birinci yoludur. G-Shock’un yaratılışı ise, 
sarsılmaz bir inancın ilham verdiği sonsuz bir çaba ve asla yitip gitmeyecek 
bir cesaretin hikayesidir.

ENGELLER AŞILIYOR
Ürün geliştirim süreci bir sonuca varmadan ilerlerken, Ibe 
çaresizlik içinde bir karar verdi. Son bir hamle olarak, kendisine 1 
haftalık bir zaman limiti belirledi, uyanık olduğu tüm zamanını 
araştırma yaparak geçirecekti. Eğer bu sefer de başarıya 
ulaşamazsa, görevini bırakmayı düşünüyordu.

Başarıya ulaşmadan geçen 1 hafta daha bitti ve o kaçınılmaz gün 
geldi. Ibe, laboratuvarın hemen yan tarafındaki parkta biraz 
temiz hava almak isterken, tam o anda lastik bir topla oynayan bir 
çocuğu farketti.

Aniden beyninde bir şimşek çaktı: “Eğer o topa bir saat iliştirirsen 
şiddetli darbelere dayanabilir.”  Bu mucizevi anda gelen ilham 
sayesinde, kasanın içerisindeki boşlukta, yani hava içerisinde 

ÇIKIŞI OLMAYAN 
BİR TÜNEL

VE O “MUCİZEVİ AN” GELDİ..

NİHAYET ORJİNAL 
FORMA ULAŞILDI

G-SHOCK’UN DOĞUŞ    
HİK AYESİ
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MUTLAK
DAYANIKLILIK 

İÇİN MEYDAN OKUYOR.

1  |  YAPI
2  |  ÖZELLİKLER
3  |  TASARIM
4  |  KALİTE

Yapı, özellikler, tasarım ve kalite. G-SHOCK üretimlerinde bunların  

hiçbirinden ödün vermeden mutlak dayanıklılığa meydan okuyor.
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Sarsılmaz dayanıklılık, Değişmez yapı, Benzersiz tasarım.

ÇUKUR KASA
YAPISI

DW-5000C
DW-5600E

Modül çukur kasa sayesinde adeta havada asılı durmaktadır. 

Bu sayede dıştan gelen darbelere karşı daha az hasar görür. 

Tüm materyaller esnek darbe emici karektere uygun olarak 

seçilmiştir.  Uzun süreli dayanıklılık için dış materyalleri 

üretan malzemeden üretilmiştir.

DEĞİŞMEZ 
KARE TASARIM
Darbelere karşı durabilecek dayanıklı yapı için 

en iyi şekil olan dikdörtgenimsi tasarım 

üzerinden ilerlenmiştir. Bu G-SHOCK’un gurur 

duyduğu nihayi  orjinal formu olmuştur.

HER YÖNDEN
KORUMA
Kasa ve bezelin çıkıntılı katmanlı yapısı tuş ve kristalleri en 

direk  darbelerden korur. Kayış bağlantı bölümü sert ve 

kavisli yapısının yanında kasanın arkasını da en direk 

darbelerden korumaktadır.

YAPISAL
GÜÇLENDİRME
1996 yılında DW-5600E’nin lansmanından bu güne kada iç kasa 

arka kasa arka panel ile değiştirildi.  Modül üzerinde yapılan yapısal 

değişiklikler ve güçlendirmelere darbelere dayanıklılığı arttırdı.

1  |  YAPI
MUTLAK 

DAYANIKLILIK 
İÇİN  MEYDAN OKUYOR
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Işığı Enerjiye Dönüştürme
GÜNEŞ ENERJİSİ

İşlevselliğin Peşinde
SPOR FONKSİYONLARI

Her koşul altında güvenli ve pratik kullanım2  |  ÖZELLİKLER

CASIO, çoklu fonksiyonlarının güvenilir 
çalışması için ışığı yeterli elektrik gücüne 
dönüştüren tescilli güneş enerjili şarj 
sistemini faaliyete geçirdi. Bu özellik, çokça 
kez öne çıkan batarya değiştirme sıkıntısını 
gidermek için bir çok modelinde kullanıma 
sunuldu.

Saatlere geniş kapsamlı spor dallarında 

kullanılmak üzere, -örneğin futbol için 

özellikler yüklenmiştir. Dayanıklı saatlerin 

aktivitelerdeki etki alanları gelişmeye devam 

ediyor.

* Fotoğraftakı model G-5600-1 e aittir. * Fotoğraftaki model GLX-5600-7 e aittir.

Karanlıkta Daha Güçlü
AYDINLATMA FONKSİYONU
“EL” ışığının geliştirilmesi ile, geleneksel 

minyatür ampul ile karşılaştırıldığında ekran 

ışığının işlevselliği arttı. Zaman geçtikçe ve 

teknoloji geliştikçe bu ışık, bilekten sadece 

ufak bir eğimle otomatik olarak açılan bir 

otomatik aydınlatma ve sonunda yüksek 

görünürlükteki bir LED ışığına dönüşecek. 

* Fotoğraftakı model DW-5600E-1 e aittir.

Orjinal G-SHOCK’ların dayanıklı performansı 

-20 derece gibi düşük sıcaklıktaki havalarda 

bile çalışmayı destekleyen teknolojisiyle 

tanıtıldı. Karlı dağlardan buzullara kadar aşırı 
soğuk ortamlardaki faaliyetleri bile 

destekliyorlar.

Soğuğa Karşı Yenilmez
DÜŞÜK DERECE DİRENCİ

* Fotoğraftaki model GLS-5600X-6e aittir.

Kusursuz Doğru Zaman
RADYO KONTROLÜ
Radyo yayını fonksiyonuyla donatılmış saatler, 

standart zamanı radyo dalgalarıyla alıp 

otomatik olarak doğrulayarak kusursuz 

zamanın bir pilli saat ekranı üzerinde 

görünmesini sağlar. Multi-band özelliğine 

sahip modeller dünya çapında 6 farklı 

istasyondan radyo dalgalarını alabilirler.

* Fotoğraftaki model GW-5600J-1 e aittir.

Geliştirilen Kullanılabilirlilik
BLUETOOTH
Bluetooth iletişimi, akıllı telefon bağlantısı sayesinde 
otomatik olarak zamanın düzeltilmesini sağlamak için 
kullanılmaktadır. Diğer çeşitli işlemler, - alarm ve 
zamanlayıcı ayarı gibi- akıllı telefon uygulamaları ile 
yönetilebilir, dahası bu kolay işlemleri gerçekleştirmek 
için saate dokunulması bile gerekmez. Günlük hayatta 
saatin kullanımı artık daha da kolay.

* Fotoğraftaki mode GB-5600AA-1 e aittir.
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Saat tasarımında yeni akım.3  |  TASARIM
MUTLAK DAYANIKLILIK

İÇİN MEYDAN OKUYOR.

RENKLERİN EVRİMİ

GRAFİKLERİN EVRİMİ

1992 yılında yapılan renkli resin tanıtımından sonra karışık 

renkli şeritler, iskelet(saydam) resinler ve resin üzerine 

çeşitli çizimler gibi farklı kullanımlar yapılmaya başlandı. 

Basım teknolojilerinin gelişmesi ile kasa ve kayış 

üzerinde çeşitli uygulamalar yapılmaya başlandı ve 

böylece renkli ve farklı tasarım  seçenekleri arttı.

Dönüştürülmüş LCD gibi tasarımda yapılan yenilikler sayesinde arkaplan 

aydınlatması gece yapılan aktivitelerde rahatsızlık vermez. Bunun yanı sıra 

Renkli resin
[DW-5600C-9B]

Dönüştürülmüş LCD
[DW-5600BM-1Z]

[DW-5600R-3]
Kırmızı LCD
[DW-5000ML-1]

Yeşil LCD
[G-5600GH-8]

Metalik renk
[DW-5600FL-8]

Karışık renkli yapı
[G-5500JC-4]

Tüm yüzeye baskı
[GLX-5600F-4]
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Ürünün üretimi için daha fazla özveri ile çalışılıyor.4  |  KALİTE
MUTLAK DAYANIKLIK 

İÇİN MEYDAN OKUYOR

DEĞERİN EVRİMİ
Materyallere ve bitişlere adanan yüksek önem ile G-SHOCK  sonsuz dayanıklılık değerini göstermenin bir yolunu arıyordu. Konspet  modelin 

karşılaştırılamaz kalite seviyesi saatin farkedilir göstergelerinden sadece biriydi.

MATERYALLERİN EVRİMİ
Üretan resin kayış bölümün ana maddesini oluştururken, daha yüksek dayanıklılık için başka materyaller araştırılmaya devam edildi.  Daha 

dayanıklı malzemelerin üretilmesi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda giyilebilir materyaller geliştirildi ve ürün tasarımın a yeni yönler 
eklendi.

01 907050 8060403020

[DW-5000D-8] [GW-5600BCJ-1] [GW-5000-1] [BASELWORLD REFERENCE EXHIBITION MODEL][GLS-5600KL-6]]1-NBB0065-WD[]1-VSU650-WD[]A1-C0005-WD[ [GW-S5600-1]

Metal kordon Metal görünümlü
kayış

DLC kaplamalı
vidalı kapak

18 ayar kasa
ve altın kordon

Yapay opal 
kadranResin kayış Kumaş kayış CORDURA kumaş

kayışkatkılı kayış
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B a ş l a n g ı ç  s e r is i n i n  19 83  i t i b a r i  i l e TARİHÇESİ  
İlk model lansmanından bu güne 35 yıldır G-SHOCK yapı taşı 

olan kare tasarımı koruyarak evrimini daima zirveye taşımakta.

1990  lar 2000  ler 2010  lar

İLK ÜRETİLEN
HATIRA MODELİ

DW-5000C-1A

1983
-30°C SICAKLIĞA
BİLE DAYANIKLI
İLK MODEL

WW-5100C-1

1983

KUMAŞ
KAYIŞLI

DW-056USV-5T

1999

5600 SERİSİNİN
İLK MODELİ

DW-5600C-1

1987

İLK “EL”
AYDINLATMALI

DW-5600E-1

1996

İLK SARI 
RENKLİ MODEL

DW-5600C-9B

1992

TAMPON
KORUMA
EKLENTİSİ

DW-5600ED-4

1996

BABY-G’ nin 
ÖNCÜ MODELİ

DW-500C-1

1988

METAL 
KORDON

DW-5000D-8

2001

KAMUFLAJ 
TASARIM

DW-5600CF-3

2002

RADYO 
FREKANS 
KONTROL 
ÖZELLİĞİ

GW-5000-1

2009

İLK GÜNEŞ
ENERJİLİ 
BATARYA 
MODELİ

G-5600-1

2002

İLK RADYO 
KONTROLLÜ VE 
SOLAR GÜÇLÜ 
MODEL

GW-5600J-1

2005

GENİŞ DERİ 
KAYIŞ

G-5600L-1

2004

ERIC HAZE 
İŞ BİRLİKTELİĞİ

DW-5600EH-7

2008

YAPAY OPAL 
KADRAN

GLS-5600KL-6

2010

KAPLAN 
DESENLİ
KAMUFLAJ 
MODELİ

DW-D5600BW-7

2015

PALA 
İŞ BİRLİKTELİĞİ

DW-5600PR-4

2011

KARBON FIBER
KATKILI KAYIŞ

GW-S5600-1

2010

AKILLI 
TELEFON 
BAĞLANTI 
ÖZELLİĞİ

GB-5600AA-1

2012

ÇÖL BEJİ 
MODELİ

GW-M5610SD-8

2013

METALİK 
MERMER 
DESENLİ
MODEL

DW-5600PM-1

2015

FILIP PAGOWSK 
TASARIM 
MODELİ

DW-5600LP-1

2012
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DW-5600E 
Özellikleri

ÖZELLİKLER
· 1/100-saniyelik kronometre
· Zamanlayıcı/ Çoklu Alarm
· Full Otomatik Takvim
· EL arka ışık

200 m su geçirmezlik
Yağmurdan ya da herhangi bir su 
kaynağından etkilenmemesi için üretildi.

Yanıp sönen uyarı
Alarm/zaman sinyali/ zaman ile senkronize 
yanıp sönen imge

Tuş koruması
Tuşları en direk darbelerden korumak 
için yapılan sert yapı

Kayış şekli
Alışıla gelmişin dışında üretilen kayış aynı 
zamanda kasanın arkasını da korumakta

Bezel yapı
Camı korumak için geliştirilen pürüzlü ve 
çıkıntılı yüzey

Darbelere karşı dayanıklılık göstergesi
Bu özellik göstergesi ilk G-SHOCK 
üretildiğinden beri darbelere karşı 
dayanıklılığın simgesi
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