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2017
KARÓRA

KOLLEKCIÓ

A Hondánál szilárdan hiszünk az alkotás, 

az értékesítés és a csúcsminőségű termékek 

vásárlásának örömében. Minden termékünk 

létrehozásában Ön az ösztönző erő. Gondosan 

ügyelve a részletekre összeállítottunk egy új 

karóra kollekciót, mellyel bizonyára megfelelünk 

majd elvárásainak és igényeinek.

Csakúgy, mint minden Honda termék esetén, 

nyugodt lehet, hiszen mindegyik karórát úgy 

terveztük, hogy az megfeleljen a legmagasabb 

minőségi és teljesítménybeli elvárásainknak. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a vadonatúj 

kollekció minden egyes Honda karórája örömmel 

és büszkeséggel tölti majd el Önt.



FÉRFI SPORT SOLAR KARÓRA

Az idő érték. Csakúgy, mint a környezetünk. Ennek az új sport karórának köszönhetően, mely beépített solarral 
rendelkezik, Ön nemcsak védi környezetét, de abban is biztos lehet, hogy soha többé nem merül le az elem órájában. 

Teljesen feltöltött állapotában a karóra négy hónap elem nélküli működésre képes! 

• Seiko Epson VR43A japán óraszerkezet
•  Solarral működik – nem tartalmaz hagyományos elemet
•  Teljesen feltöltött állapotban: 4 hónap járástartalék
•  Akkumulátor-töltöttség jelző
•  Túltöltés elleni védelem
•  Rozsdamentes acél ház
•  Tömör rozsdamentes acél szíj

•  Rozsdamentes acél korona és nyomógombok
•  A számlap, a belső gyűrűk és mutatók domborúak
•  Dátumkijelzés
•  Csúcskategóriás kronográf
• 50 méterig vízálló (5 ATM)
•  Edzett ásványi óraüveg
•  A ház átmérője: Ø 42 mm

Honda logó az óra számlapján, az óraház hátulján és a csaton. H-jel a koronán.



KLASSZIKUS FÉRFI KARÓRA

Ezzel a klasszikus és örökzöld dizájnnal nem választhat rosszul. Új kollekciónk legkívánatosabb darabja.

•  Miyota (CITIZEN) csúcsminőségű japán kvarc kronográf
•  Rozsdamentes acél ház
•  Konyak színű, párnázott valódi bőr szíj, dombornyomott 

krokodilbőr mintával és krémszínű öltésekkel
•  Dátumkijelzés

•  Kronográf
• 100 méterig vízálló (10 ATM)
•  Edzett ásványi óraüveg
•  A ház átmérője: Ø 41 mm

Honda logó az óra számlapján, az óraház hátulján és a csaton. H-jel a koronán.
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NŐI KARÓRA

A női karóra elkészítésekor a klasszikus dizájnt vettük alapul, majd rozé arany színnel díszítettük, ezáltal az óra a klasszikus és kortárs elemek tökéletes 
házasítása lett. Ez a karóra bármely alkalomra, bármilyen ruházat tökéletes kiegészítője lehet. 

•  Miyota (CITIZEN) csúcsminőségű japán kvarc kronográf
•  Rozsdamentes acél ház
•  Mokka színű, párnázott valódi bőr szíj, dombornyomott 

krokodilbőr mintával és hozzáillő öltésekkel
•  A számlap, a belső gyűrűk és mutatók domborúak
•  Dátumkijelzés

•  Kronográf
•  Átlagsebesség-mérő
• 50 méterig vízálló (5 ATM)
•  Edzett ásványi óraüveg
•  A ház átmérője: Ø 37 mm

Honda logó az óra számlapján, az óraház hátulján és a csaton. H-jel a koronán.
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GYERMEK KARÓRA

Divatos formatervezésének és piros színének köszönhetően ez a karóra kétségkívül gyermeke következő kedvence lesz. 

•  Miyota (CITIZEN) 2115 japán 
óraszerkezet

•  Szintetikus ház
•  Szilikon óraszíj
•  A számlap és a mutatók domborúak

•  Dátumkijelzés
•  Kronográf
• 50 méterig vízálló (5 ATM)
•  Edzett ásványi óraüveg
•  A ház átmérője: Ø 38 mm

Honda logó az óra számlapján és a csaton. H-jel a koronán.
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OLDALSZÁM TERMÉKEK CIKKSZÁM

02 FÉRFI SPORT SOLAR KARÓRA 08MLW-17G-WATSP

03 KLASSZIKUS FÉRFI KARÓRA 08MLW-17G-WATCL

04 NŐI KARÓRA 08MLW-17G-WATLA

05 GYERMEK KARÓRA 08MLW-17G-WATKI

TERMÉKEK ÉS CIKKSZÁMOK
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Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, akár 
előzetes értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató 

füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus - semmilyen körülmények között - nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel 
kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe

www.honda.hu


