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TOMMY HILFIGER WATCHES

Hodinky mû fascinují uÏ od m˘ch dûtsk˘ch let. MÛj otec, kter˘ strávil 42 let Ïivota jako kle-
notník a ten ve mnû tento zájem vzbudil. V dospûlosti jsem se stal zanícen˘m sbûratelem
hodinek. Proto je jen pochopitelné, Ïe mû lákala pfiedstava navrhnout si vlastní kolekci. Bylo
pro mû dÛleÏité, aby hodinky Tommy Hilfiger nabízely pfiesnost a spolehlivost kvalitních ho-
dinek i klasick˘ americk˘ styl, znám˘ z m˘ch kolekcí sportovního obleãení. Vytkli jsme si
cíl vytvofiit módní hodinky nezamûnitelného stylu a myslím, Ïe se nám to podafiilo.
Je pro mû potû‰ením pfiedstavit kolekci vodovzdorn˘ch hodinek, vyroben˘ch s péãí, a ozdo-
ben˘ch jedineãn˘m a neotfiel˘m podpisem, hodinek Tommy Hilfiger. Hodinek svûÏích a kla-
sick˘ch. Hodinek s duchem.
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V·EOBECNÉ INFORMACE A PÉâE O HODINKY

Hodinky Tommy Hilfiger se vyrábûjí s úzkostlivou pozorností na jakost, funkci a detail.
Pfieãtûte si prosím podrobnû níÏe uvedené informace a pokyny o funkcích a pouÏití va‰ich
nov˘ch hodinek.

BATERIE

Va‰e hodinky Tommy Hilfiger jsou pohánûné stfiíbro-oxidovou baterií 1,55 V. Ta je vyro-
bená speciálnû pro pouÏití v hodinkách a pfii bûÏném pouÏívání vydrÏí pfiibliÏnû 18 aÏ 36
mûsícÛ.

POZNÁMKA: âasté pouÏívání zvlá‰tních funkcí, jako jsou napfiíklad stopky na hodinkách
s ãasomírou, mÛÏe Ïivotnost baterie zkracovat.

ODOLNOSTI PROTI VODù

V‰echny hodinky Tommy Hilfiger splÀují mezinárodní normy odolnosti proti vodû do tlaku
3 ATM, takÏe jim potfiísnûní vodou z vodovodu nebo dé‰È neublíÏí, pokud nejsou pouzdro,
korunka nebo sklíãko hodinek po‰kozené.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


