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Link do produktu: https://yesap.com/zegarek-lorus-rh943hx9-p-1540.html

ZEGAREK LORUS RH943HX9
Cena

225,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

w 24 godziny

Numer katalogowy

RH943HX-9

Kod EAN

4894138335624

Opis produktu
Elegancki, męski zegarek z kolekcji URBAN firmy Lorus. Modny design i wysoka jakość wykonania poszczególnych elementów. Pasek z
naturalnej skóry i mineralne szkiełko. koperta wykonana ze stali szlachetnej - o najwyższym stopniu odporności na korozję.
Zegarek w klasie wodoszczelności 50M.

Zestawienie cech i funkcji:

Mechanizm:
kwarcowy SEIKO PC32 - zasilany baterią
Szkiełko mineralne:
wysokiej jakości szkiełko
odporność na zarysowania

mineralne,

posiada

średnią

Koperta - wykonana ze stali szlachetnej:
stop charakteryzujący się najwyższym stopniem odporności
na korozję
Tarcza:
analogowa, w kolorze granatowym
LUMIBRITE:
specjalne pokrycie wskazówek delikatnie podświetlające
zegarek w ciemnościach
Datownik:
wskazuje aktualny dzień miesiąca
Pasek:
wysokiej jakości pasek skórzany w kolorze brązowym z
białymi przeszyciami

Wodoszczelność - 50M:
50M (5 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę
odporności 50m opracowano na podstawie pomiarów
statystycznych. W praktyce na skutek ruchu, ciśnienie
dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne
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Żywotność baterii:
średnia żywotność baterii w zegarku wynosi ok. 3 lata

Gwarancja:
okres gwarancyjny 2 lata

WYMIARY KOPERTY: 48mm x 42mm x 10mm (H x W x D)
SZEROKOŚĆ PASKA: 22 mm
OBWÓD: od 160 do 215 ± 5mm
WAGA
53,8 g

Wraz z zegarkiem otrzymasz:

instrukcję obsługi w języku polskim

2-letnią kartę gwarancyjną

oryginalne opakowanie z reklamówką

dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT

kupon rabatowy na kolejne zakupy w naszym sklepie
yesap.com lub zegarki-online.pl

Grawerowanie
GRAWEROWANIE NA ZEGARKU
Oferujemy wykonanie grawerowania na każdym zakupionym i zapłaconym u nas zegarku.
Grawerowanie jest wykonywane najwyższej jakości diamentem metodą komputerową,
dzięki czemu efekt jest trwały i bardzo elegancki. Wśród wielu czcionek, które mamy do
wyboru wykonujemy grawerowanie elementów grafiki, zdjęć oraz logo na zegarkach i
tabliczkach. Informację o zamówieniu usługi grawerowania na zegarku wraz z treścią
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proszę wpisać w miejscu "UWAGI DO ZAMÓWIENIA".

UWAGA!
Każdy model zegarka jest unikalny w zakresie umiejscowienia czy też samej długości
napisu, proszę pamiętać że nie wszystkie zegarki mają wystarczająco dużo miejsca na
wykonanie indywidualnej grawerki.

W przypadku problemów z umiejscowieniem grawerowania będziemy się kontaktować w
celu doprecyzowania i personalizacji usługi.

CZAS WYKONANIA USŁUGI GRAWEROWANIA TO 1-3 dni roboczych.

NIE WYKONUJEMY GRAWEROWANIA NA ZEGARKACH ZAKUPIONYCH ZA
POBRANIEM!
Niestety
z
przyczyn
technicznych
nie
wykonujemy
także
grawerowania na zegarka wykonanych z drewna (Giacomo Design),
jak również na zegarkach z przeszklonym deklem (automatycznych).
Zegarka z wykonanym grawerowaniem nie można wymienić na inny model, nie podlega
również zwrotowi w ramach odstąpienia od umowy jako produkt spersonalizowany.
Wykonanie grawerowania na zegarku nie powoduje utraty gwarancji producenta. Usługa
grawerowania to wyjątkowy sposób na przekazanie myśli, życzeń, pozwalająca na
podkreślenie indywidualnego charakteru zegarka. Dzięki dedykacji zegarek, który jest
prezentem nabiera indywidualnego charakteru. Metalowe części zegarka takie jak
dekielek czy sprzączka są idealnymi miejscami do umieszczenia tekstu z dedykacją.

RATY
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