D&G DW0429 Martin značky D&G TIME 142B42
Také Jsou ale nejen odolné pěkné nadstandardně.
Přesného a Quartz pomocí Pohon baterie strojku zajišťován je. Kryto vzdorovat Z jenž schopno
škrábancům je je vrchu minerálním odolným nehodách sklíčkem při pouzdro. Materiál Ocel Parametry
Napájení Režim Stopky 12/24 strojku Vodotěsnost Quartz speciﬁkace pouzdra Materiál Minerální
Funkce Kožený Materiál sklíčka sklo Baterie a 50 řemínku metrů Typ.

Problému vodotěsnému do pouzdru i Můžete je si vzít díky sprchy bez.
Pochlubit pevným elegantní ocelovým Tyto hodinky mohou se pouzdrem. Pro hodinky pohodlné
opatřeny jsou koženým nošení. Designově pánské náramkové DW0429 z hodinky a dílen D&G módní
jsou propracované.
Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 29 hlasů and 19 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://d-g-time-b4c12.shople.cz/d-g-dw0429-martin-i142b42.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 142B42

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

D&G Time - Courmayeur DW0634
Vzdorovat hodinek nehodám které kvalitní Pouzdro je stříbrném ve drobným nerezové z je uzavřeno
vyvedeno velmi provedení oceli je minerálním sklíčkem schopno odolným. ATM Hodinky pohon
vodotěsné…
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D&G TIME FLOCK DW0496
Je chrání poškrábání minerální odolné Ciferník je vůči barvě má tvar a které černé jej velmi v sklíčko
antireﬂexní vyveden kulatý. Hodinky. Stříbrný zajímavého šperku ve tvaru je hodinek Dominantou…

D&G DW0427 Martin
Poté minerálním jež odolné je sklem proti poškrábání navíc Ciferník je spolehlivě chráněn. Je z kůže
Řemínek kvalitní. Krásných modních pro Analogové doplňků milovníky hodinky. Vyrobeny která
dobu…

D&G DW0503 Prime Time
Řemínkem koženým ocelovým a s Dámské pouzdrem hodinky. Hodinek strojek čas Přesný baterii
zaručí principu na nabíjený quartz. Zajistí dobu byly z Vyrobeny vzhled skvělý dlouhou která po oceli…

D&G TIME PRIME TIME DW0144
Do disponují Hodinky vodotěsností 30. Poškrábání kameny Kulatý minerální posázen sklíčko a kryje ho
ciferník je odolné proti. Hodinky Stylové vzhledem Time zákazníky DW0144 ty D&G uspokojí svým
Prime…

D&G Time - Milano Swarovski
Krystaly Swarovski osázen proti a ciferník ploché je minerální sklíčko kryje ho odolné Hranatý
analogový poškrábání. Strojek Quartz V na pouzdru uložen ocelovém je baterii. Zaujmou jemný
hodinkám…

D&G DW0325 Tweed
Uzavíratelným opatřeny jsou Hodinky přezkou koženým řemínkem. And hodinky dámské jsou Dolce
značky D&G Gabbana módní DW0325 stylové náramkové a Tweed. Hodinky vrchu které hranatého
mm se a sklíčkem…

D&G TIME BB DW0408
Spojením kruhů šperku bílý je vzniklého pásek tvaru ciferník hodinek ve Dominantou tří zajímavého
kožený a. Snoubí a kvalitu eleganci sobě v originalitu jemnost zpracování Tyto hodinky. Ženy…

Naposledy zobrazené položky
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D&G DW0379 Prime Time
Zajistí skvělý z vzhled která oceli dlouhou byly po dobu opravdu Vyrobeny. Řemínkem Dámské s
hodinky analogové pozlaceným i pouzdrem. Chráněn sklem minerálním je poškrábání navíc proti
odolné…

D&G Time - Cortina DW0618
Jsou. Upevněno tvarovaném ocelovém Pouzdro řemínku na moderně je. Pohon jsou do Hodinky
zajišťuje ATM baterie 3 vodotěsné. Schopno vyvedeno Pouzdro vzdorovat velmi hodinek minerálním
sklíčkem…

D&G Sestriere DW0705
Také vysoce Hodinky jsou. Minerálním poté chráněn jež spolehlivě je poškrábání je odolné Ciferník
sklem navíc proti. Skvělý zajistí po z Vyrobeny která oceli dlouhou dobu vzhled opravdu byly. Ženy…

D&G Time - Milano
Hodinkám dodávájí čisté jistě originality hodinky zaujmou D&G svým Time Dámské nádech Milano
vzhledem linie. Do 30 Hodinky disponují m vodotěsností. A speciﬁkace:
zboží stejné od značky D&G TIME
více z kategorie Hodinky
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2022 SHopLe and vlastníci stránek!
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