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Ve společnosti Honda zásadně věříme v radost z 

tvorby, radost z prodeje a radost z nákupu vysoce 

kvalitních výrobků. Inspirací pro každý výrobek 

jste vy. S důrazem na detaily jsme se snažili 

vytvořit novou kolekci hodinek, která jistě splní 

vaše velká očekávání a nároky.

Stejně jako u všech ostatních výrobků společnosti 

Honda si můžete být jisti, že každé hodinky 

byly navrženy tak, aby splňovaly naše vysoké 

standardy pro kvalitu a funkčnost. Jsme 

přesvědčeni, že každé hodinky Honda z této zcela 

nové kolekce vás naplní radostí a hrdostí.



SOLÁRNÍ SPORTOVNÍ HODINKY PRO PÁNY

Čas je vzácný. Stejně jako naše životní prostředí. Díky těmto novým sportovním hodinkám, které mají integrovaný solární panel, nejen pomáháte chránit 
životní prostředí, ale budete mít jistotu, že nikdy nedojde k vybití baterie. Skutečně,když jsou plně nabity, mohou fungovat bez dobíjení až čtyři měsíce!

•  Japonský hodinový strojek Seiko Epson VR43A
• Jsou napájeny solárními články - uvnitř není žádná baterie
•  Když jsou plně nabity, mohou fungovat bez dobíjení až čtyři měsíce
•  Ukazatel nabití baterie
•  Ochrana proti nadměrnému nabíjení
• Tělo z nerezové oceli
•  Řemínek z nerezové oceli

•  Korunka a tlačítka z ušlechtilé oceli
•  Ciferník s reliéfním vnitřním kruhem a ručkami
•  Indikace data

•  Vodotěsné do 5 atmosfér (50 metrů)
•  Kalené minerální sklo
•  Průměr pouzdra: Ø 42mm

Logo Honda na ciferníku, pouzdře a přezce. Značka H na korunce.



KLASICKÉ PÁNSKÉ HODINKY

Díky jejich klasickému a nestárnoucímu designu s nimi nemůžete nic pokazit. Naše nová kolekce, kterou musíte mít.

• Japonský vysoce kvalitní křemenný 
hodinový strojek Miyota (CITIZEN)

•  Pouzdro z nerezové oceli
•  Pravá polstrovaná kůže s reliéfní krokodýlí

texturou a prošíváním v barvě koňaku

•  Indikace data

•  Vodotěsné do 5 atmosfér (100 metrů)
•  Kalené minerální sklo
•  Průměr pouzdra: Ø 41mm

Logo Honda na ciferníku, pouzdře a přezce. Značka H na korunce.
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DÁMSKÉ HODINKY

Díky klasickému designu a přidání jasného trendového nádechu růžového zlata jsou tyto dámské hodinky dokonalou kombinací klasických a moderních prvků. 

Vskutku perfektně doplňují každé oblečení pro jakoukoliv příležitost. 

• Japonský vysoce kvalitní křemenný 
hodinový strojek Miyota (CITIZEN)

•  Pouzdro z nerezové oceli
•  Pravá polstrovaná kůže s reliéfní krokodýlí

texturou a prošíváním v barvě moka.
•  Ciferník s reliéfním vnitřním kruhem a ručkami

•  Indikace data
•  Tachymetr
•  Vodotěsné do 5 atmosfér (50 metrů)
•  Kalené minerální sklo
•  Průměr pouzdra: Ø 37mm

Logo Honda na ciferníku, pouzdře a přezce. Značka H na korunce.

4



DĚTSKÉ HODINKY

Díky trendovému designu a atraktivní červené barvě jsou tyto hodinky určeny k tomu, aby se staly další oblíbenou hračkou vašeho dítěte. 

•  Japonský hodinový strojek Miyota 2115
•  Plastické pouzdro
•  Silikonový řemínek
•  Ciferník s reliéfními ručkami
•  Indikace data

•  Vodotěsné do 5 atmosfér (50 metrů)
•  Kalené minerální sklo
•  Průměr pouzdra: Ø 38mm

Logo Honda na ciferníku a přezce. Značka H na korunce.
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STRÁNKA ZBOŽÍ OBJEDNACÍ 

02 SOLÁRNÍ SPORTOVNÍ HODINKY PRO PÁNY 08MLW-17G-WATSP

03 KLASICKÉ PÁNSKÉ HODINKY 08MLW-17G-WATCL

04 DÁMSKÉ HODINKY 08MLW-17G-WATLA

05 DĚTSKÉ HODINKY 08MLW-17G-WATKI

OBJEDNACÍ ČÍSLA
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Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v EU.
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit specifikace, včetně barev, a to i bez oznámení a tak často a takovým způsobem, jak považuje za vhodné. Může se to týkat velkých i malých změn. Výrobce se však snaží zachovávat přesnost údajů uvedených v této brožuře. Tato publikace v žádném případě 
nepředstavuje jakoukoli nabídku ze strany společnosti. Veškerý prodej zajišťuje příslušný distributor nebo prodejce na základě standardních prodejních podmínek a záruky poskytované tímto distributorem nebo prodejcem, přičemž příslušné kopie lze od nich získat na požádání. Navzdory 

veškerému úsilí o zajištění přesnosti údajů jsou brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a nemohou tedy vždy bezprostředně odrážet změny specifikací nebo v některých ojedinělých případech poskytovat konkrétní informace. Zákazníci by proto měli příslušné specifikace vždy 
projednat s prodejcem, zejména závisí-li výběr modelu na některé z uváděných charakteristik.
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