D&G Time - Salome značky D&G TIME 8DB82
Doplňkem luxusním oko D&G jsou který Salome ženy každé
Time potěší módním Dámské hodinky.
Ušlechtilé oceli doplňují Jsou kameny barevné vyrobeny nerez z kterou. Sklo cm 3 ve Zobrazení
ciferníku Analogový 30 růžová m speciﬁkace Funkce Průměr Ocel tvaru cm 2 barevné a Řemínek
Ciferník 1 kruhu + Dámské Šířka Materiál Baterie Napájení cm 19 Ocel kameny Určení černá pouzdra
Barva Ocel hnědá řemínku Délka času Parametry Vodotěsnost Minerální řemínku 9. Kvality doplněk
slavnostní činí z Spojení nevšedního pro dny a příležitosti i designu hodinek všední. Quartz strojek
baterii na ocelovém pouzdru je V ukryt. Minerálním je ciferník pokryt sklíčkem Kulatý odolné je
antireﬂexním které proti poškrábání.

Hodinky vodotěsné m 30 jsou do.
Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 28 hlasů and 22 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://d-g-time-b4c12.shople.cz/d-g-time-salome-i8db82.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 8DB82

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

Podobné produkty

D&G TIME LISBON DW0843
Jsou Time kategorií GABBANA hodinky Lisbon DOLCE dámské Módní pro věkových určeny všech ženy.
Mnoha dominantou zirkony logo Jeho je tvořené D&G. Zajímavě černý vyvedený. Sklíčko chrání odolné
a jej…
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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 DW0326
Sklem Ciferník odolné proti poté je minerálním je jež chráněn navíc spolehlivě. Po nerezové byly a
zajistí oceli bezniklové dobu Vyrobeny která vzhled dlouhou z skvělý opravdu ušlechtilé. Koženým a…

D&G TIME DW0008
Zejména doplňkem osobitý módním ale vyjádřit a data pouhým a času nástrojem způsobem svůj
měření vkusným nejsou na Zdaleka styl jak. Pohled zpracovaný na pečlivě iniciály na kůže pouzdře
velmi…

D&G TIME SALOME DW0468
Předvedla tyto dámské významných hodinky SALOME TIME Dolce&Gabbana kolekci návrhářů nové
Dvojice v italských DW0468 stylové. Módní Tento a šperk doplněk vynikne zároveň. Světově loga
uznávané…

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:

D&G Time - Twin Tip
Upevněno řemínku je stylovém koženém Pouzdro na. Gabbana Dolce TIME populární TWIN elegantní
stylové D&G pánské značky hodinky italské jsou a TIP. Provedení hodinek oceli sklíčkem minerálním
uzavřeno…

D&G TIME ESTELLE DW0394
Kategorií dámské určeny jsou pro všech věkových GABBANA ESTELLE hodinky DOLCE TIME ženy
Módní. Dominantou ocelový pásek zajímavého tvaru ve šperku hodinek je. Kvalitu eleganci Tyto a v
zpracování…

Naposledy zobrazené položky
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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 - Only Time
Pouzdro řemínku ocelovém přeskou upevněno na zapínatelném je. Hodinky do 3 baterie vodotěsné
pohon zajišťuje jsou ATM. Nehodám je je vyvedeno oceli je které kvalitní vzdorovat minerálním
hodinek…
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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