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A Hondánál hiszünk a csúcsminőségű termé-
kek alkotásának, értékesítésének és megvá-
sárlásának örömében. Minden egyes termék
inspirációja Ön. A részletekre koncentrálva 
azon dolgoztunk, hogy egy olyan új karóra 

kollekciót hozzunk létre, amely bizonnyal meg-
felel majd az Ön elvárásainak és igényeinek.
Csakúgy, mint minden más Honda terméknél, 
karóráink esetén is biztos lehet benne, hogy

megfelelnek a kiváló minőséggel és tel-
jesítménnyel szemben támasztott szi-

gorú előírásainknak. Meggyőződésünk, 
hogy vadonatúj Honda karóra kollek-

ciónk minden egyes darabja örömmel és 
büszkeséggel tölti majd el viselőjét.



FÉRFI SPORT KARÓRA

Ez a fekete, rozsdamentes acél karóra elegáns fesztelenséget kölcsönöz bármely öltözetnek.

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

• Seiko SII VD53 japán óramű
• Fekete bevonatos rozsdamentes acél óraház
• Fekete bevonatos rozsdamentes acél szíj
• Az óraház hátulja rozsdamentes acél, gravírozással
• A számlap és a mutatók domborúak
• Világító mutatók

• Dátumkijelzés
• Csúcskategóriás kronográf
• Sebesség-mérő
• 5ATM vízálló (50 méterig)
• Edzett kristály óraüveg
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KLASSZIKUS AUTOMATA FÉRFI KARÓRA

Ezzel a stílusos automata karórával nem hibázhat. Az óra számlapja sugárirányban töri a napfényt, amely kifinomult megjelenést ad 
a karórának. A krokodilbőr mintás bőrszíj pedig még stílusosabbá és előkelőbbé teszi. Nélkülözhetetlen kiegészítője ruhatárának.

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

• Automata karóra
• Miyota (CITIZEN) 82S7 japán automata óramű
• Rozsdamentes acél óraház, korona és szíj
• Fekete bőrszíj krokodilbőr mintával és fekete varrással
• Az óra számlapja és a mutatók domborúak, az ablakon át látható 

az automata óramű

• Világító mutatók
• Dátumkijelzés
• A gravírozott óraház hátulja, az ablak és a látható rotor rozsda-

mentes acél
• 5ATM vízálló (50 méterig)
• Edzett kristály óraüveg
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NŐI KARÓRA

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

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

• 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
• Sebességmérő
• 5ATM vízálló (50 méterig)
• Edzett kristály óraüveg
• A ház átmérője: Ø 37 mm
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GYERMEK KARÓRA

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

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

• Miyota (CITIZEN) 2115 japán óramű
• Szintetikus ház
• Szilikon óraszíj
• A számlap és a mutatók dom-

borúak

• Dátumkijelzés
• Kronográf
• 5ATM vízálló (50 méterig)
• Edzett kristály óraüveg
• A ház átmérője: Ø 38 mm
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TERMÉKEK ÉS CIKKSZÁMOK

OLDAL TERMÉK CIKKSZÁM
02 FÉRFI SPORT KARÓRA 08MLW-18G-WATSP

03 KLASSZIKUS AUTOMATA FÉRFI KARÓRA 08MLW-18G-WATCL

04 NŐI KARÓRA 08MLW-17G-WATLA

05 GYERMEK KARÓRA 08MLW-17G-WATKI
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