
Time that Moves With You

Eco-Drive Radio-Controlled Watches receive radio 
waves in Japan, North America, Europe and China 
to automatically set to your local time.

World Time in 26 cities
1/20 Second chronograph



Eco-Drive aandrijving / 5 Jaar donkergangreserve / Satellietgestuurde tijdmeting (Satellite Timekeeping System) / Signaalontvangst 
binnen 3 seconden / Global Positioning System / Wereldtijd van 40 steden / Eeuwigdurende kalender / Licht-level-indicator / TI+IP 
Super Titanium kast (slechts 13,1 mm hoog) / Stopwatch / Alarm / Ontspiegeld saffierglas / 10 bar waterdicht

Eco-Drive aandrijving / 7 Jaar donkergangreserve / Satellietgestuurde tijdmeting (Satellite Timekeeping System) / 
Signaalontvangst binnen 3 seconden / Global Positioning System / Wereldtijd van 40 steden / Eeuwigdurende kalender / 

Licht-level-indicator / Edelstalen kast (slechts 12,5 mm hoog) / Ontspiegeld saffierglas / 10 bar waterdicht

SATELLITE
WAVE -GPS

CC3005-51E

€ 995,-*
CC3000-54L

€ 995,-*
CC3000-03E

€ 895,-*
CC3004-53A

€ 995,-*
CC9015-54E

€ 1.499,-*

SATELLITE WAVE -GPS
De satelliettijdmeting-techniek Satellite Wave van CITIZEN maakt het 
mogelijk dat horloges het tijdsignaal van GPS satellieten ontvangen en 
zich daardoor altijd tot op de seconde exact corrigeren. 
In combinatie met het Global Positioning System en de perpetual 
kalender maken de Satellite Wave –GPS horloges overal ter wereld (m.u.v. 
Noord-Korea), zowel een handmatig instellen van de 40 bestaande UTC-
standaard tijdzones, alsook een correctie van de datum, middels de 
kroon, overbodig.
De Eco-Drive technologie garandeert een wereldwijd onafhankelijke 
energievoorziening en maakt zo een batterijwissel overbodig.

Snelle tijdaanduiding
De nieuw ontwikkelde high-speed dual-coil motor voor multi-functionele horloges 
maakt het mogelijk dat de wijzers zeer snel in de normale- en omgekeerde rotatie 
kunnen bewegen, om de tijd tussen de tijdzones snel en soepel te corrigeren.

Dualtime aanduiding
De dualtime functie duidt de tijd aan, in twee verschillende tijdzones 
overal ter wereld op hetzelfde moment, als hoofd- en als plaatselijke tijd. 
Door één knop in te drukken, kan de hoofd- en de plaatselijke tijd worden 
gewisseld.



Eco-Drive aandrijving / 2 Jaar donkergangreserve / Zendergestuurd kwartsuurwerk / 4 Zendergestuurde tijdzones (Europa, 
Japan, USA, China) / Wereldtijd van 26 steden / Eeuwigdurende kalender / Edelstalen kast / Saffierglas / 10 bar waterdicht

Eco-Drive aandrijving / 10 Maanden donkergangreserve / Zendergestuurd kwartsuurwerk / 4 Zendergestuurde tijdzones (Europa, 
Japan, USA, China) / Wereldtijd van 26 steden / Eeuwigdurende kalender / 24-Uur aanduiding / Stopwatch / Edelstalen kast / 

Saffierglas / 10 bar waterdicht

RADIo 
ConTRoLLED

CB0153-21A

€ 399,-*
CB0156-66E

€ 449,-*
CB0150-62L

€ 399,-*
AT8110-61E

€ 499,-*
AT8110-11A

€ 449,-*
AT8113-12H

€ 499,-*
AT8116-65E

€ 550,-*

Altijd de exacte tijd voor u. ZEnDERGESTUURDE TECHnoLoGIE
In 1993, presenteerden wij ’s werelds eerste multi-band zendergestuurd 
horloge en heden zijn wij nog steeds wegbereider op dit gebied. In 
combinatie met Eco-Drive, geven onze zendergestuurde horloges de 
exacte tijd weer, aangedreven door iedere vorm van licht.
Met een tolerantie van één seconde per 1 miljoen jaar, staan 
zendergestuurde horloges van CITIZEN altijd op de exacte tijd, door de 
ontvangst van het tijdsignaal uitgezonden door de atoomklok.

Automatisch en comfortabel.
Zendergestuurde horloges ontvangen iedere dag radiosignalen, 
synchroniseren deze signalen in de tijd, dag en datum en doen dit ’s 
avonds laat om mogelijke storingen van het signaal door smartphones 
en andere elektronica gedurende de dag te vermijden.



JY0080-62E

€ 745,-*
JY8020-52E

€ 795,-*
BY0011-50E

€ 795,-*

2,5 Jaar donkergangreserve
3 Zendergestuurde tijdzones  
(Europa, Japan, USA)
Wereldtijd van 43 steden + UTC
Dualtime
2 Alarmen
Countdown timer

3,5 Jaar donkergangreserve
4 Zendergestuurde tijdzones 
(Europa, Japan, USA, China)
Wereldtijd van 43 steden + UTC
Dualtime
24-Uur aanduiding
2 Alarmen

4 Jaar donkergangreserve
4 Zendergestuurde tijdzones 
(Europa, Japan, USA, China)
Wereldtijd van 26 steden + UTC
24-Uur aanduiding
Alarm

Eco-Drive aandrijving /Zendergestuurd kwartsuurwerk / Eeuwigdurende kalender / calculatorring / Stopwatch / 
Titanium kast / Saffierglas / 20 bar waterdicht

FC0014-54A
Dameshorloge

€ 499,-*

8 Maanden donkergangreserve
Dual-time

Alarm
10 bar waterdicht

CB1070-56E

€ 499,-*

2 Jaar donkergangreserve
10 bar waterdicht2 Jaar donkergangreserve

Eco-Drive aandrijving /Zendergestuurd kwartsuurwerk / 4 Zendergestuurde tijdzones (Europa, Japan, USA, China) / Wereldtijd 
van 26 steden / Eeuwigdurende kalender / Edelstalen kast / Saffierglas / 20 bar waterdicht

CB0021-57E

€ 399,-*

8 Maanden donkergangreserve
Dual-time

Alarm

AT9036-08E

€ 399,-*

RADIo 
ConTRoLLED



Eco-Drive aandrijving / TI+IP Super Titanium kast / Saffierglas / 10 bar waterdicht /
Chronograaf: 24-uur aanduiding / Stopwatch

SUPER
TITAnIUM

CA0350-51E

€ 299,-*
BM6935-53A

€ 229,-*
EW2210-53E

€ 199,-*

CA0345-51L

€ 299,-*

BM6920-51A

€ 229,-*

CA4010-58E

€ 299,-*
AW1244-56E

€ 229,-*
Hard materiaal, minder krassen.
Door de eigen techniek van oppervlakte
verharding; Duratect, kon het solide titanium verder 
worden ontwikkeld tot het materiaal Super TitaniumTM. 
Super TitaniumTM is 5 maal harder dan roestvrij staal en 
maakt uw horloge ongelooflijk krasbestendig. U kunt 
erop vertrouwen, dat uw horloge met Super TitaniumTM 

zich altijd van haar beste kant laat zien, daar het 
materiaal bestand is tegen roest en zoutwater. 

Lichtgewicht, voor een beter draagcomfort
Super TitaniumTM is ongeveer 40% lichter dan roestvrij 
staal. Het is zo licht dat u nauwlijks merkt dat u een 
horloge draagt. Wat u ook doet, geniet van het hoge 
draagcomfort om uw pols.

Een lichtgewicht metaal, wat uw huid ontziet.
Super TitaniumTM vermindert het risico van onaangename 
reacties op de huid, dankzij het gebruik van massief anti-
allergisch Titanium en de oppervlakteveredelings-technologie 
van CITIZEN. Ook mensen met een gevoelige huid hoeven 
zich geen zorgen meer te maken over huidirritaties, wanneer 
ze een Super TitaniumTM horloge dragen.

Opmerking: Super TitaniumTM kan niet alle reacties van alle 
soorten van metaal-allergieën voorkomen.



CA4250-03E

€ 299,-*
CA4250-54A

€ 399,-*
CA4254-53L

€ 399,-*

JZ1060-50E

€ 299,-*
JW0125-00E

€ 499,-*
Bn2024-05E

€ 650,-*

Plaatselijke tijd van 30 steden
Stopwatch
Tussentijd-functie
Eeuwigdurende kalender
2 Alarmen
Timer
Digitaaldisplay: 
jaar, maand, dag, datum, weekdag

7 Jaar donkergangreserve
1/1000 sec. - 24-uur chronograaf
Rondentijd- en snelheidsaanduiding  
en memo
Wereldtijd van 43 steden + UTC 
Saffierglas
Alarm 
Timer 

ISO 6425 gecertificeerd
Elektronische dieptemeter
Decompressie-alarm
Memo max. duikdiepte
Energie-indicatie
Watersensor
Eenzijdig draaibare registerring 
Geschroefde kastbodem, 
kroon en drukknoppen
DLC (Diamond Like Carbon) coating

Eco-Drive aandrijving / Edelstalen kast / 20 bar waterdicht Eco-Drive aandrijving / Edelstalen kast / Datum / Eenzijdig draaibare registerring / Schroefkroon / 20 bar waterdicht 

24-Uur aanduiding
Stopwatch

24-Uur aanduiding
Stopwatch

24-Uur aanduiding
Stopwatch

SPoRT 
WATCHES

AW1424-62L

€ 349,-*
AW1420-04E

€ 249,-*



LADIES

Eco-Drive aandrijving / Edelstalen kast / Saffierglas / 5 bar waterdicht Eco-Drive aandrijving / Titanium kast / 5 bar waterdicht

EM0321-56D

€ 595,-*

EX2030-67A

€ 299,-*

EM0326-52D

€ 645,-*

EX2030-59A

€ 299,-*

7 Diamanten op de wijzerplaat en 3 „moving diamonds“ op de lunet / Parelmoer wijzerplaat

EM0335-51D

€ 249,-*
EM0331-52E

€ 199,-*

EW1912-51A

€ 199,-*

Eco-Drive aandrijving / Edelstalen kast / Datum / 10 bar waterdicht

EW1908-59A

€ 249,-*

MET SWAROVSKI® ELEMENTEN



STYLE

Eco-Drive aandrijving / Edelstalen kast / Saffierglas / Datum / 5 bar waterdicht Eco-Drive aandrijving / Edelstalen kast / Datum / 3 bar waterdicht 

BM7304-59A

€ 199,-*
BM7300-50E

€ 179,-*
AW1231-07A

€ 99,-*

Kristalglas
4 bar waterdicht

EW2234-55A

€ 199,-*
EW2230-56E

€ 179,-*

BM7190-56H

€ 199,-*
BM7192-51E

€ 199,-*
BM7192-51A

€ 199,-*



*Adviesprijs. Wijziging van prijzen, wijzerplaten en modellen, alsmede leveringsmogelijkheden voorbehouden.

Citizen and Eco-Drive are registered trademarks of Citizen Holdings Co., Ltd., Japan.

www.citizenwatch.nl

Horloges aangedreven door licht.
Eco-Drive is ontwikkeld, om zowel 
natuurlijk alsook kunstmatig licht om 
te zetten in aandrijvings-energie voor 
een horloge. Bij horloges met Eco-
Drive hoeft de batterij niet te worden 
vervangen noch moet het uurwerk 
worden opgewonden om continue te 
functioneren.

Eenvoudig op te laden, zelfs bij 
weinig licht.
Eco-Drive zorgt ervoor dat iedere 
lichtbron, hoe zwak deze ook is, energie 
genereert. Energie die nodig is om 
het horloge aan te drijven. Licht, de 
enige bron van energie die nodig is om 
een Eco-Drive horloge de tijd te laten 
weergeven.

Duisternis is geen probleem.

Eco-Drive horloges lopen, nadat ze 
volledig zijn opgeladen, ook bij volledige 
duisternis meer dan zes maanden. 
Dankzij onze Energiespaarfunctie, kon 
CITIZEN horloges creëren die zeven 
jaar zonder licht blijven doorlopen.

*Er zijn enkele uitzonderingen die minder 
dan zes maanden zonder licht lopen.

Kenmerken van Eco-Drive

Eco-Drive
Het was een uitdaging voor CITIZEN om een technologie te ontwikkelen, die ervoor zorgt dat het horloge overal ter wereld 
functioneert, zonder te stoppen. In 1976 presenteerden wij ’s werelds eerste, door licht aangedreven analoog kwarts horloge. 
Dit horloge werd uitsluitend aangedreven door licht als energiebron. Deze technologie, die vandaag de dag bekend staat als 
“Eco-Drive”, kan de energie die nodig is om het horloge aan te drijven, genereren uit alle natuurlijke, kunstmatige en zelfs 
zwakke lichtbronnen. Daardoor wordt het vervangen van batterijen overbodig. Als pionier op het gebied van zonne-energie 
zoeken wij altijd nieuwe uitdagingen om alle mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit door licht te benutten.


