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KOLEKCIA
HODINIEK

V spoločnosti Honda v zásade veríme v radosť 

z tvorby, radosť z predaja a radosť z nákupu 

vysokokvalitných produktov. Inšpiráciou za 

každým produktom ste vy. Do usilovnej tvorby 

novej kolekcie hodiniek, ktorá určite splní vaše 

vysoké očakávania a požiadavky, sme zapojili aj 

našu orientáciu na detaily.

Tak ako pri každom inom produkte značky 

Honda si môžete byť istí, že každé hodinky boli 

navrhnuté tak, aby spĺňali naše vysoké štandardy 

kvality a výkonu. Sme presvedčení, že každé 

hodinky značky Honda z tejto úplne novej 

kolekcie vám prinesú radosť a budete na ne hrdí.



PÁNSKE SOLÁRNE ŠPORTOVÉ HODINKY

Čas je cenná komodita. Rovnako aj naše prostredie. Vďaka týmto novým športovým hodinkám s integrovaným solárnym panelom pomáhate 
chrániť životné prostredie a navyše sa vám už nikdy batéria nevybije. Keď sa hodinky úplne nabijú, vydržia bez nabitia štyri mesiace.

• Japonský strojček Seiko Epson VR43A
• Hodinky sú napájané solárnymi článkami– bez batérie
•  Pri úplnom nabití: 4-mesačná autonómia
•  Indikátor nabitia batérie
•  Prevencia nadmerného nabitia
•  Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
•  Pevný remienok z nehrdzavejúcej ocele

•  Koruna a tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele
•  Ciferník s vnútorným krúžkom a indexy v reliéfe
•  Indikácia dátumu
•  Vysokokvalitný chronograf
•  Vodovzdorný 5ATM (50 metrov)
•  Vytvrdený minerálny kryštál
•  Priemer puzdra: Ø 42mm

Honda logo na prednej strane hodiniek, na zadnej strane puzdra a na spone. Značka H na korunke.



KLASICKÉ PÁNSKE HODINKY

Vďaka svojmu klasickému a nestarnúcemu dizajnu nemôžete s týmito hodinkami nič pokaziť.  
Tieto hodinky z našej novej kolekcie jednoducho musíte mať.

•  Japonský vysokokvalitný kremeňový 
chronograf Miyota (CITIZEN)

•  Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
•  Pravá polstrovaná koža s razeným krokodílím 

motívom a s krémovými švami, koňaková farba

•  Indikácia dátumu
•  Chronograf
•  Vodovzdorný 10ATM (100 metrov)
•  Vytvrdený minerálny kryštál
•  Priemer puzdra: Ø 41mm

Honda logo na prednej strane hodiniek, na zadnej strane puzdra a na spone. Značka H na korunke.
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DÁMSKÉ HODINKY

Vďaka klasickému dizajnu, ktorý tvorí základ, a pridaním vkusného a trendového ružového zlata sú dámske hodinky perfektnou kombináciou klasických 
a súčasných prvkov. Tieto hodinky dokonale doplnia akýkoľvek odev pri každej príležitosti. 

•  Japonský vysokokvalitný kremeňový 
chronograf Miyota (CITIZEN)

•  Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
•  Pravá polstrovaná koža s razeným krokodílím 

motívom a s prispôsobenými švami, farba mocca
•  Ciferník s vnútorným krúžkom a indexy v reliéfe

•  Indikácia dátumu
•  Chronograf
•  Tachometer
•  Vodovzdorný 5ATM (50 metrov)
•  Vytvrdený minerálny kryštál
•  Priemer puzdra: Ø 37mm

Honda logo na prednej strane hodiniek, na zadnej strane puzdra a na spone. Značka H na korunke.
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DETSKÉ HODINKY

Vďaka svojmu trendovému dizajnu a atraktívnej červenej farbe sú tieto hodinky určené na to, aby sa stali ďalšou obľúbenou vecičkou vášho dieťaťa. 

• Japonský strojček Miyota 2115
•  Syntetické puzdro
•  Silikónový remienok
•  Ciferník s indexmi v reliéfe
•  Indikácia dátumu

•  Chronograf
•  Vodovzdorný 5ATM (50 metrov)
•  Vytvrdený minerálny kryštál
•  Priemer puzdra: Ø 38mm

Honda logo na prednej strane hodiniek a na spone. Značka H na korunke.
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STRANA POLOŽKA ČÍSLO DIELU

02 PÁNSKE SOLÁRNE ŠPORTOVÉ HODINKY 08MLW-17G-WATSP

03 KLASICKÉ PÁNSKE HODINKY 08MLW-17G-WATCL

04 DÁMSKE HODINKY 08MLW-17G-WATLA

05 DETSKÉ HODINKY 08MLW-17G-WATKI

POLOŽKY A ČÍSLA DIELOV
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Honda nakupuje papier zodpovedne od výrobcov v rámci EÚ.
Prosím, nevyhadzujte ma, dajte ma priateľovi alebo ma recyklujte.

Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť svoje technické údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho upozornenia akýmkoľvek spôsobom, aký uznajú za vhodný. Môže ísť o významné, ako aj drobné zmeny. Vynakladáme však najlepšie úsilie, aby bola 
zabezpečená správnosť údajov uvedených v tejto brožúre. Táto publikácia v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. Každý predaj uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných podmienok 

predaja a záruky daného distribútora alebo predajcu, kópie ktorých možno získať na požiadanie. Napriek značnému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie presnosti údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto 
nemôžu ihneď odrážať zmeny v špecifikáciách alebo v niektorých ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy odporúčame prediskutovať technické špecifikácie so svojím predajcom, najmä ak váš výber modelu závisí od 

splnenia jednej z inzerovaných funkcií.
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