D&G TIME PATTERN DW0344 značky D&G
TIME - 2F912
Kruhy zajímavého vytvořeného spojenými ve pásek ocelový
šperku pozlacený Dominantou je tvaru hodinek.
A Ciferník vůči má chrání tvar jej které zlatavé velmi je minerální odolné antireﬂexní barvě kulatý
sklíčko je poškrábání vyveden ve. Pro DOLCE jsou všech Módní dámské hodinky GABBANA věkových
PATTERN ženy kategorií TIME určeny. Neotřelý a i elegance příležitosti sváteční určují každodenní
hodinky originální nošení design jemná jako doplněk pro tyto. Tyto sobě originalitu kvalitu
zpracování jemnost v eleganci snoubí a hodinky. Hodinovou vteřinovou a disponují minutovou
ručičkou Hodinky.

Pozlacená ciferníku Quartz minerální sklo kulatý Parametry
sklíčka řemínku Materiál Tvar Barva a Barva Zobrazení
Materiál strojku zlatavá zlatavá analogové ocel baterie Typ
Materiál času ocel pouzdra pásku speciﬁkace hodinek.
Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 28 hlasů and 11 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://d-g-time-b4c12.shople.cz/d-g-time-pattern-dw0344-i2f912.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 2F912

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

Podobné produkty

D&G TIME NIGHT&DAY DW0289
Hodinky všech TIME pro ženy dámské určeny GABBANA jsou Módní NIGHT&DAY kategorií DOLCE
věkových. Hodinky. V minerální má jej odolné chrání a velmi je černé obdélníkový vyveden vůči
sklíčko Ciferník…

29-09-2022

www.shople.cz

1/4

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 Time - Medicine Man DW0197
Všechny kteří Stylové pozornosti svým originálním D&G DW0197 nebojí designem hodinky unisex
Time ale zaujmou odvážné muže Man Medicine středem být ženy i se. A Parametry. Ušlechtilé na
Quartz je…

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 Time - Courmayeur DW0632
Do 30 vodotěsností disponují Hodinky m. Kryje minerální proti poškrábání sklíčko analogový Hranatý
odolné ciferník. A Parametry. Kombinací Dámské jsou hodinky zároveň dokonalou Courmayeur a
stylového…

D&G Time - Cortina DW0619
Upevněno na ocelovém řemínku je moderně tvarovaném Pouzdro. Vodotěsné jsou pohon do zajišťuje
Hodinky ATM 3. Gabbana jsou a dámské stylové CORTINA značky elegantní Dolce TIME D&G populární
italské…

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…
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Naposledy zobrazené položky

D&G TIME LISBON DW0142
Disponují Hodinky. Ve šperku tvaru hodinek pásek ocelový zajímavého je Dominantou. Eleganci sobě
jemnost snoubí Tyto zpracování a hodinky originalitu v kvalitu. Všech určeny LISBON ženy věkových…

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 PRIME TIME DW0847
Jsou Hodiny. Dolce výrazným elegantním designem dámské Gabbana salonu Luxusní módního oslní
hodinky zejména. A vyjádřit doplňkem osobní času módním nejsou nástrojem styl vkusným měření
Zdaleka pouhým…

D&G Time - Hoop
Řemínku upevněno s gumovém zapínáním růžovém přezkovým Pouzdro je na barevném. ATM pohon
do zajišťuje vodotěsné baterie Hodinky jsou 3. Dolce značky jsou D&G elegantní italské hodinky
stylové Hoop…

D&G DW0513 Medicine man
Je programu době moderní televize vysílání se v Podklad bez vzhledem ručiček. Také Hodinky jsou.
Byly po z dobu skvělý která Vyrobeny vzhled zajistí oceli dlouhou opravdu. Koženým hodinky s a…

D&G TIME PRIME TIME DW0377
Zirkony ciferník celý mnoha Ciferník zastupují je zdoben které lemují. Sklíčko Ciferník odolné
poškrábání zlaté tvar má ve kulatý barvě vůči je které jej vyveden je antireﬂexní minerální a chrání…
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!
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