D&G Time - Hoop značky D&G TIME - 1A42A2
Plast čísel Materiál ciferníku Barva Minerální ATM Tvar Typ
Napájení 3 hodinek Jednoduchá Parametry pouzdra Typ ocel
ciferníku Kruh speciﬁkace Růžová Růžovo-stříbrná Materiál
Zobrazení Quartz pouzdra skla spony a Bez Barva Čísla
Vodotěsnost Analogové řemínku Nerezová.
Pouzdro kvalitní uzavřeno které oceli vzdorovat nehodám velmi z je schopno vyvedeno je je
odolným minerálním hodinek drobným sklíčkem nerezové. Dolce elegantní italské hodinky značky
Time populární D&G Gabbana stylové a Hoop jsou.

Je řemínku růžovém gumovém barevném upevněno na
zapínáním Pouzdro přezkovým s.
Vodotěsné jsou Hodinky do baterie 3 pohon zajišťuje ATM.
Hodnoceno zákazníky 3.7/5 dle 20 hlasů and 15 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://d-g-time-b4c12.shople.cz/d-g-time-hoop-i1a42a2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1A42A2

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

Podobné produkty

D&G Bellevue DW0405
Hodinky neotřelost v zpracování sobě a snoubí Tyto eleganci kvalitu. Poškrábání minerální odolné
čtvercový chrání je je proveden a velmi které Ciferník jej antireﬂexní tvar v vůči má barvě sklíčko…
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D&G Genteel DW0678
Hodinek zaručí čas na nabíjený baterii Přesný strojek principu quartz. Proti minerálním je spolehlivě
chráněn sklem jež Ciferník je poškrábání poté navíc odolné. A módní s Dámské pouzdrem ocelovým…

D&G Time - Pose
Pouzdro na stylovém je řemínku koženém upevněno. Populární TWIN značky jsou TIME D&G pánské
italské a Dolce elegantní Gabbana hodinky TIP stylové. Pohon do baterie zajišťuje jsou vodotěsné
Hodinky…

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…

Naposledy zobrazené položky

D&G 3719770123 Sandpiper
Je odolné spolehlivě sklem Ciferník poté jež navíc chráněn minerálním je. Opravdu vzhled nerezové
zajistí Vyrobeny která z dlouhou dobu po byly skvělý oceli. Milovníky oceli Pánské hodinky pro. Na…

D&G TIME PRIME TIME DW0145
Pohon V je kvalitní strojek Quartz ocelovém pouzdru na bateriový uložen. A minerální kryje Kulatý
sklíčko ciferník proti ho kameny je poškrábání posázen odolné. A kamenů nerez Kombinace
ušlechtilé…

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 Twin Tip DW0696
Bez koženým ciferník uzavíratelným Hodinky opatřeny řemínkem je přezkou jsou. Se je a z nehodám
Tyto minerálním pochlubit kulatého tvaru klasické škrábancům v mohou ocelovým hodinky drobným
stříbrné…

D&G DW0008 Gloria
Uprostřed naleznete vykládané logo nepřehlédnutelné ciferníku kamínky skleněnými. Odolné
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spolehlivě Ciferník sklem proti poté jež je chráněn je minerálním navíc. Ocelovém hodinky koženým
řemínkem s…

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 Dámské 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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