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Dětské hodinky a budíky 

Hodinky pro dospělé



Dětské hodinky 



hodinky

LEGO® hodinky 
patří na ruku každého 
LEGO fanouška všech
věkových kategorií!

Tyto kvalitní výrobky 
navazují na vysokou 
hodnotu značky LEGO®,
podporují kreativitu,
představivost a učení. 
A to vše s velkou 
dávkou zábavy!

Sortiment vychází z řad oblíbených LEGO® stavebnic
a díky variabilitě dílků si děti mohou vytvářet své 
vlastní hodinky v rozličných barevných kombinacích!



balení

• Rozměry
- výška:		150mm
- šířka: 	95mm
- hloubka:		30mm

• Rozměry
(s vysunutým úchytem na háčky)
- výška: 	170mm
- šířka:	95mm
- hloubka:	30mm



Dětské hodinky
 s minifigurkou



Kat.č.: 8020165
EAN: 5060286804308

8020165

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Dva dílky pásku mají LEGO
výstupky umožňující např.
- propojení s LEGO stavebnicí
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí balení je LEGO
minifigurka Olivie
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Friends Olivia 
Dětské hodinky s minifigurkou



Kat.č.: 8020172
EAN: 5060286804315

8020172

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Dva dílky pásku mají LEGO
výstupky umožňující např.
- propojení s LEGO stavebnicí
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí balení je LEGO
minifigurka Stephanie
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Friends Stephanie
Dětské hodinky s minifigurkou



8020356

Kat.č.: 8020356
EAN: 5060286804490

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Dva dílky pásku mají LEGO
výstupky umožňující např.
- propojení s LEGO stavebnicí
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí balení je LEGO
minifigurka Luke Skywalkera
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Star Wars Luke Skywalker 
Dětské hodinky s minifigurkou



Dětské hodinky 
s figurkou na pásku



8020189

Kat.č.: 8020189
EAN: 5060286804322

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Classic
Dětské hodinky



Kat.č.: 8020820
EAN: 5060286802175

8020820

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Classic Pink
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021193
EAN: 5060286804971

8021193

001 White
Minute hand
Hour hand

023 Bright Blue
Seconds hand

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky 
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem 
se zvýšenou odolností proti 
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO 
postavička Police Officer
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+ 

LEGO® City Police Officer 2018 
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021209
EAN: 5060286804988

8021209

001 White
Minute hand
Hour hand

021 Bright Red
Seconds hand

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Firefighter
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® City Firefighter 2018 
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021223
EAN: 5060286805015

8021223

t

124 Bright reddish violet
1 x crown

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Emma
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Friends Emma
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021247
EAN: 5060286805039

8021247

s

s

eddish violet

t

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Olivia
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Friends Olivia
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021254
EAN: 5060286805046

8021254

vender

s

s

ilac

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Stephanie
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Friends Stephanie
Dětské hodinky



8020912

Kat.č.: 8020912
EAN: 5060286802274

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička Nya

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Ninjago Hands of Time Nya
Dětské hodinky



8021414

Kat.č.: 8021414
EAN: 5060286805251

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička Kai

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Ninjago Kai 2018
Dětské hodinky



8021421

Kat.č.: 8021421
EAN: 5060286805268

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička Lloyd

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Ninjago Lloyd 2018
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021117
EAN: 5060286802472

8021117

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička Kai

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Ninjago Movie Kai
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021018
EAN: 5060286802380

8021018

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička Darth Vader

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Star Wars Darth Vader
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021025
EAN: 5060286802397

8021025

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička Stormtrooper

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Star Wars Stormtrooper
Dětské hodinky



Kat.č.: 8020929
EAN: 5060286802311

8020929

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička BB-8

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Star Wars BB-8
Dětské hodinky



Kat.č.: 8021032
EAN: 5060286802403

8021032

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)

- Součástí pásku je LEGO
postavička Yoda

- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Star Wars Yoda
Dětské hodinky



Kat.č.: 8020257
EAN: 5060286804391

8020257

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Superman
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® DC Super Heroes Superman
Dětské hodinky



Kat.č.: 8020837
EAN: 5060286802106

8020837

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Batman
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Batman
Dětské hodinky



Kat.č.: 8020851
EAN: 5060286802120

8020851

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Joker
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Joker
Dětské hodinky



Kat.č.: 8020868
EAN: 5060286802137

8020868

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Robin
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Robin
Dětské hodinky



Kat.č.: 8020844
EAN: 5060286802113

8020844

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Quartz (Japan)
- Neobsahují PVC ani nikl
- Rozebíratelný pásek
s výměnnými dílky
- Hypoalergický povrch pásku
- Ciferník s minerálním sklem
se zvýšenou odolností proti
poškrábání
- Hodinky jsou voděodolné
(stříkající voda, mytí rukou)
- Součástí pásku je LEGO
postavička Batgirl
- Použitá baterie: SR626SW
(součástí balení)
- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Batgirl
Dětské hodinky



Hodiny s budíkem



9002144

Kat.č.: 9002144
EAN: 5065000460501

- Populární LEGO kostka jako
hodiny s budíkem

- Rozměry kostky: 19x7x10 cm

- Režim 12/24 hodin
- Hodiny s LCD displejem
- Podsvícení displeje
- Budík s funkcí opakovaného
buzení
- Ovládání stiskem LEGO
kostky

- Napájení: 2x baterie AA
(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Brick
Hodiny s budíkem, žluté



9002168

Kat.č.: 9002168
EAN: 5065000460525

- Populární LEGO kostka jako
hodiny s budíkem

- Rozměry kostky: 19x7x10 cm

- Režim 12/24 hodin
- Hodiny s LCD displejem
- Podsvícení displeje
- Budík s funkcí opakovaného
buzení
- Ovládání stiskem LEGO
kostky

- Napájení: 2x baterie AA
(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Brick
Hodiny s budíkem, červené



9002151

Kat.č.: 9002151
EAN: 5065000460518

- Populární LEGO kostka jako
hodiny s budíkem

- Rozměry kostky: 19x7x10 cm

- Režim 12/24 hodin
- Hodiny s LCD displejem
- Podsvícení displeje
- Budík s funkcí opakovaného
buzení
- Ovládání stiskem LEGO
kostky

- Napájení: 2x baterie AA
(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Brick
Hodiny s budíkem, modré



9009853

Kat.č.: 9009853
EAN: 5060286804063

- Populární LEGO kostka jako

hodiny s budíkem

- Rozměry kostky: 19x7x10 cm

- Režim 12/24 hodin

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem LEGO

kostky

- Napájení: 2x baterie AA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Brick
Hodiny s budíkem, Friends



9002274

Kat.č.: 9002274
EAN: 5065000460631

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® City Policeman
Hodiny s budíkem



9003844

Kat.č.: 9003844
EAN: 5060286800003

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® City Fireman
Hodiny s budíkem



9009204

Kat.č.: 9009204
EAN: 5060286802502

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Ninjago Movie Lloyd
Hodiny s budíkem



Kat.č.: 9009211
EAN: 5060286802519

9009211

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Ninjago Movie Kai
Hodiny s budíkem



9002113

Kat.č.: 9002113
EAN: 5065000460471

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Star Wars Darth Vader
Hodiny s budíkem



9002137

Kat.č.: 9002137
EAN: 5065000460495

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Star Wars Stormtrooper
Hodiny s budíkem



9003080

Kat.č.: 9003080
EAN: 5065000461447

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Star Wars Yoda
Hodiny s budíkem



9005701

Kat.č.: 9005701
EAN: 5060286801451

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® DC Super Heroes Superman
Hodiny s budíkem



9009327

Kat.č.: 9009327
EAN: 5060286802069

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Batman
Hodiny s budíkem



9009341

Kat.č.: 9009341
EAN: 5060286802083

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Joker
Hodiny s budíkem



9009358

Kat.č.: 9009358
EAN: 5060286802090

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Robin
Hodiny s budíkem



9009334

Kat.č.: 9009334
EAN: 5060286802076

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Batgirl
Hodiny s budíkem



9009310

Kat.č.: 9009310
EAN: 5060286802243

- Oblíbený hrdina v provedení

LEGO hodin s budíkem

- Výška figurky je cca 25 cm

- Hodiny s LCD displejem

- Podsvícení displeje

- Budík s funkcí opakovaného

buzení

- Ovládání stiskem hlavy

LEGO figurky

- Napájení: 2x baterie AAA

(součást balení)

- Doporučený věk: 6+

LEGO® Batman Movie Harley Quinn
Hodiny s budíkem



Hodinky 
pro dospělé 



hodinky

snadná změna
vzhledu hodinek

Nové LEGO hodinky pro dospělé tvoří 
zábavnou kolekci unikátních 
sestavitelných hodinek, které Vám umožní 
vytvořit si originální designový kousek za 
použití výměnného pásku a vnější lunety. 
LEGO designové hodinky jsou vhodným 
doplňkem pro každou příležitost.
LEGO hodinky pro dospělé jsou vytvořeny 
kombinací plastu, hliníku a lesklých 
ocelových prvků. Jsou voděodolné až do 
100 m. Ciferník je vyroben z minerálního 
skla se zvýšenou odolností proti 
poškrábání.

Unikátní výměnný systém Vám umožňuje 
volit mezi silikonovými či plastovými pásky 
v široké škále barev, které si můžete sami 
poskládat podle Vaší aktuální nálady nebo 
oblečení. 



balení

• Rozměry
- šířka:  206 mm
- výška:  63 mm
- hloubka:  136 mm



9007347

LEGO® Happiness Yellow
Hodinky pro dospělé

Kat.č.: 9007347
EAN: 5060286803202

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Miyota 2035
- Ciferník s minerálním sklem
- Typ displeje: analogový
- Průměr hodinek: 42 mm
- Tloušťka: 11 mm
- Barva číselníku: žlutá
- Barva lunety: žlutá
- Alternativní luneta: černá
- Voděodolnost: 100 m
- Použitá baterie: 1 x SR626SW
(součástí balení)



9007552

LEGO® Skull White
Hodinky pro dospělé

Kat.č.: 9007552
EAN: 5060286803417

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Miyota 2035
- Ciferník s minerálním sklem
- Typ displeje: analogový
- Průměr hodinek: 42 mm
- Tloušťka: 11 mm
- Barva číselníku: bílá
- Barva lunety: černá
- Alternativní luneta: bílá
- Voděodolnost: 100 m
- Použitá baterie: 1 x SR626SW
(součástí balení)



9007705

LEGO® 4 Stud Brick Black/Chrome
Hodinky pro dospělé

Kat.č.: 9007705
EAN: 5060286803561

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky 
Miyota 2035
- Ciferník s minerálním sklem
- Typ displeje: analogový
- Průměr hodinek: 42 mm
- Tloušťka: 11 mm
- Barva číselníku: černá
- Barva lunety: černá
- Alternativní luneta: červená
a bílá 
- Voděodolnost: 100 m
- Použitá baterie: 1 x SR626SW
(součástí balení)   



9008016

LEGO® Brick Blue 
Hodinky pro dospělé

Kat.č.: 9008016
EAN: 5060286800553

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Miyota 2035
- Ciferník s minerálním sklem
- Typ displeje: analogový
- Průměr hodinek: 42 mm
- Tloušťka: 11 mm
- Barva číselníku: bílá
- Barva lunety: žlutá
- Alternativní luneta: bílá
a modrá
- Voděodolnost: 100 m
- Použitá baterie: 1 x SR626SW
(součástí balení)



9008023

LEGO® Fan Club Blue/Yellow
Hodinky pro dospělé

Kat.č.: 9008023
EAN: 5060286800560

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Miyota 2035
- Ciferník s minerálním sklem
- Typ displeje: analogový
- Průměr hodinek: 42 mm
- Tloušťka: 11 mm
- Barva číselníku: modrá
- Barva lunety: modrá
- Alternativní luneta: žlutá
a černá
- Voděodolnost: 100 m
- Použitá baterie: 1 x SR626SW
(součástí balení)



9008030

LEGO® Two by Two Black/Yellow
Hodinky pro dospělé

Kat.č.: 9008030
EAN: 5060286800690

- Stylové hodinky LEGO
- Hodinový strojek je značky
Miyota 6P25
- Ciferník s minerálním sklem
- Typ displeje: analogový
- Průměr hodinek: 42 mm
- Tloušťka: 11 mm
- Barva číselníku: černá
- Barva lunety: žlutá
- Alternativní luneta: modrá,
červená a černá
- Voděodolnost: 100 m
- Použitá baterie: 1 x SR626SW
(součástí balení)



LEGO, the LEGO logo, NINJAGO, NEXO KNIGHTS, FRIENDS, the Brick and Knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.
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