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Nástenné hodiny

Nástenné hodiny PP-245
Nástenné hodiny riadené rádiovým signálom DCF s automatickým na-
stavením času podľa najpresnejších hodín sveta. Digitálne zobrazenie 
času, dátumu a vnútornej teploty, zobrazenie hodín, minút a sekúnd, 
možnosť nastavenia 12 / 24-hodinového formátu zobrazenia času, zo-
brazenie letného času, dátumu (deň, mesiac, deň v týždni), dňa v týžd-
ni (výber zo  6  jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, špa-
nielsky, holandský), možnosť nastavenia druhého času, rozsah merania 
vnútornej teploty v  rozpätí 0 – 50 °C, zobrazenie fáz mesiaca. Montáž 
na stenu alebo na policu a pod. Materiál plast, priemer 24,5 cm, výška 
2,6 cm, hmotnosť 420 g. Batéria AA je súčasťou balenia.

Obj. kód Názov Cena €

1 PP1049 36 Nástenné hodiny PP-245 31,–

Nástenné hodiny RC DECO
Moderné nástenné hodiny v trendových farbách s gumeným rámom. 
Riadené rádiovým signálom DCF s  automatickým nastavením ča-
su podľa najpresnejších hodín sveta a  automatickou zmenou letné-
ho a zimného času. Materiál ABS plast, rozmery 24,8 × 24,8 cm, hrúbka 
4,1 cm. Dodávané bez batérie.

Obj. kód Názov Rám Cena €

2 CP2800 11 Nástenné hodiny RC DECO sivý 43,10

Digitálne hodiny RC
Hodiny v  čiernej lakovanej úprave s  výbornou čitateľnosťou. Riade-
né rádiovým signálom DCF s automatickým nastavením času a dátu-
mu podľa najpresnejších hodín sveta a automatickou zmenou letného 
a zimného času. Digitálne zobrazenie času vo formáte 12 / 24 hodín, dá-
tum (deň, mesiac), meranie vnútornej teploty, zobrazovanie je na vý-
ber zo 7 jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, dánsky, špa-
nielsky, holandský). Rozmery 229 × 162 mm, hrúbka 27 mm. Možnosť 
postaviť na stôl alebo zavesiť na stenu. Súčasťou balenia sú 2 baté-
rie AA.

Obj. kód Názov Cena €

3 CP9400 11 Digitálne hodiny RC 44,90

Nástenné hodiny Goma
Dekoratívne nástenné Quartz hodiny s  reliéfnou graduáciou. Puzdro 
z ABS plastu, minerálne ochranné sklo, čierny ciferník so striebornými 
ručičkami. Priemer 35  cm, hrúbka 4,8  cm. Batéria AA nie je súčasťou 
balenia.

Obj. kód Názov Farba Cena €

4 CP4500 11 Nástenné hodiny Goma čierna 29,–
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