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TRANG BỊ CHO MÌNH PHONG CÁCH SỐNG MỌI 
ĐỊA HÌNH VỚI CÁC PHỤ KIỆN VÀ TRANG PHỤC ĐƯA 

THIẾT KẾ LAND ROVER VÀO LÃNH THỔ MỚI. VỚI 
TẤT CẢ MỌI THỨ TỪ ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ CỔ ĐIỂN 
ĐẾN CÁC XE MÔ HÌNH DÀNH CHO NHÀ SƯU TẬP, 
SỞ HỮU THIẾT KẾ CHẮC CHẮN VÀ PHONG CÁCH. 

LẤY CẢM HỨNG TỪ TINH THẦN PHIÊU LƯU CỦA 
LAND ROVER.VÀ ĐƯỢC CHẾ TÁC ĐỂ ĐI XA HƠN.



BỘ SƯU TẬP 
PHONG CÁCH SỐNG



Cho dù bạn đang trốn khỏi thành phố hay khám 
phá nó, bộ sưu tập Land Rover luôn sẵn sàng ở 
mọi địa hình. Đặc biệt và được sản xuất thủ công, 
đó là một loạt các loại trang phục và phụ kiện 
được thiết kế cho cuộc sống, ở bất cứ nơi đâu.

SỐNG TRÊN MỌI ĐỊA HÌNH
BỘ SƯU TẬP PHONG CÁCH SỐNG
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TRANG PHỤC
NAM
Tinh thần vượt mọi địa hình của Land Rover 
vẫn được tiếp nối trong bộ sưu tập trang 
phục nam của Land Rover. Được thấm nhuần 
cùng tính linh hoạt vô song, nó luôn sẵn 
sàng ở mọi nơi.

ÁO K HOÁC N A M ĐI M ƯA CÓ M Ũ 
TRÙ M ĐẦU
Khách hàng có thể được bảo vệ tốt nhờ 
chiếc áo khoác chống nước này. Được 
lót bằng lưới thoáng khí, phần mũ trùm 
đầu có thể điều chỉnh được và các chi 
tiết đục lỗ và vát của Land Rover xuyên 
suốt.
Màu xanh Navy
XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LGJM452NVB 
51LGJM452NVC 
51LGJM452NVD 
51LGJM452NVE 

51LGJM452NVF 
51LGJM452NVG 
51LGJM452NVH 
51LGJM452NV3
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ÁO KHOÁC NAM LÁI XE ĐƯƠNG ĐẠI
Sẵn sàng cho mọi cung đường. Áo khoác lái xe đương
đại này mang lại tính linh hoạt đáng kinh ngạc. Có vai
chần bông, miếng dán ở cổ tay áo được in thương 
hiệu và thẻ khắc tên thương hiệu bằng kim loại. Có 
dây khóa kéo kín chống nước và lớp phủ DWR®.
Màu đen
XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LGJM450BKB 
51LGJM450BKC 
51LGJM450BKD 
51LGJM450BKE 

51LGJM450BKF 
51LGJM450BKG 
51LGJM450BKH 
51LGJM450BK3
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ÁO SƠ MI NAM CỔ ĐIỂN
Áo sơ mi cổ trụ cài nút thông minh được 
làm từ hỗn hợp cotton dễ giặt ủi. Có túi vải 
nỉ với phần cài bút và chữ Land Rover cùng 
tông màu. Các chi tiết các nút, túi, lớp lót 
bên trong và cổ tay áo tương phản.
Màu xám
XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LGSM453GYB 
51LGSM453GYC 
51LGSM453GYD 
51LGSM453GYE 

51LGSM453GYF 
51LGSM453GYG 
51LGSM453GYH 
51LGSM453GY3

ÁO KHOÁC NAM VẢI MỀM
Vải mềm được làm từ hỗn hợp nylon elastane để 
bảo vệ và co giãn tối ưu. Đặc trưng với các chi tiết 
đục lỗ và vát mép của Land Rover được cắt bằng 
laze. Ống tay bo, mũ trùm đầu được giấu kín và 
các túi được lót bằng sợi nhỏ để tăng thêm độ ấm.
Màu xanh Navy

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LGJM451NVB 
51LGJM451NVC 
51LGJM451NVD 
51LGJM451NVE 

51LGJM451NVF 
51LGJM451NVG 
51LGJM451NVH 
51LGJM451NV3

MŨ LƯỠI TRAI LAND ROVER
Mũ thoải mái và thoáng khí với huy hiệu
hình bầu dục ở phía trước. Có đường viền
và khoen tương phản, băng dán điều chỉnh
với chữ Land Rover, phần phía sau được
may bằng vải lưới và có thể điều chỉnh.
Màu xanh lá - 51LGCH489GNA

MŨ LƯỠI TRAI VỚI CHỮ LAND ROVER
Mũ lưỡi trai hai tông màu có chữ
Land Rover. Có đỉnh và khoen màu
tương phản, băng dán và bộ điều chỉnh
bằng kim loại được in thương hiệu.
Màu xanh Navy - 51LGCH455NVA
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ÁO THUN NAM IN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Một chiếc áo phông cổ thuyền bằng cotton
với đồ họa địa hình theo độ cao. Đặc trưng
với dòng chữ Land Rover, đường khâu kim
đôi ở viền và tay áo và một thẻ thương hiệu
bên hông với chữ Land Rover.
Màu xám

ÁO THUN NAM IN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Một chiếc áo phông cổ thuyền bằng cotton
với đồ họa địa hình theo độ cao. Đặc trưng
với dòng chữ Land Rover, đường khâu kim
đôi ở viền và tay áo và một thẻ thương hiệu
bên hông với chữ Land Rover.
Màu xanh Navy

ÁO THUN POLO NAM
Áo thun polo 100% cotton có viền tương
phản ở cổ áo và cổ tay áo. Có chữ Land
Rover trước ngực, các nút được giấu kín và
một thẻ thương hiệu bên hông in dòng chữ
Land Rover.
Màu xám

ÁO THUN POLO NAM
Áo thun polo 100% cotton có viền tương
phản ở cổ áo và cổ tay áo. Có chữ Land
Rover trước ngực, các nút được giấu kín và
một thẻ thương hiệu bên hông in dòng chữ
Land Rover.
Màu xanh Navy

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LGPM456GYB 
51LGPM456GYC 
51LGPM456GYD 
51LGPM456GYE 

51LGPM456GYF 
51LGPM456GYG 
51LGPM456GYH 
51LGPM456GY3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LGPM456NVB 
51LGPM456NVC 
51LGPM456NVD 
51LGPM456NVE 

51LGPM456NVF 
51LGPM456NVG 
51LGPM456NVH 
51LGPM456NV3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LGTM457GYB 
51LGTM457GYC 
51LGTM457GYD 
51LGTM457GYE 

51LGTM457GYF 
51LGTM457GYG 
51LGTM457GYH 
51LGTM457GY3

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LGTM457NVB 
51LGTM457NVC 
51LGTM457NVD 
51LGTM457NVE 

51LGTM457NVF 
51LGTM457NVG 
51LGTM457NVH 
51LGTM457NV3
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TRANG PHỤC
NỮ
Luôn luôn phong cách và thoải mái. Nay được 
cải tiến với công nghệ nhiệt thông minh. Bộ sưu 
tập trang phục nữ tạo ra một bước đột phá mới, 
cho dù khách hàng mặc nó ở đâu.

ÁO GHI-LÊ NỮ CHẦN BÔNG
Một chiếc áo ghi-lê vừa vặn được thiết kế để giữ 
nhiệt cho cơ thể. Có tính năng cách nhiệt, tấm hàn 
nhiệt và túi bên hông. Với chi tiết đồ họa hình học 
cho lớp lót bên trong và phần lưng trên, dây kéo thể 
thao bằng silicon và in chữ Land Rover trước ngực. 
Chống nước với lớp phủ DWR®.
Màu xanh Navy
8 
10 
12 
14 

51LGJW487NVI 
51LGJW487NVJ 
51LGJW487NVK 
51LGJW487NVL 

16 
18 
20

51LGJW487NVM 
51LGJW487NVN 
51LGJW487NV2
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KHĂN GIỮ ẤM CỔ
Khăn giữ ấm cổ đa chức năng phù hợp cho
cả nam và nữ sử dụng trong thời tiết lạnh
giá. Được làm từ vải co giãn và mềm mại, với
đồ họa địa hình và chữ Land Rover ở phía
trước.
Màu xanh Navy - 51LGSF459NVA

ÁO THUN NỮ THƯƠNG HIỆU LAND
ROVER
Một chiếc áo thun với chất liệu cotton và
elastane. Đặc trưng với dòng chữ Land
Rover tinh tế ở ngực, đường chỉ khâu kim 
đôi và thẻ thương hiệu bên hông in dòng 
chữ Land Rover.
Màu xanh Navy
8 
10 
12 
14 

51LGTW484NVI 
51LGTW484NVJ 
51LGTW484NVK 
51LGTW484NVL 

16 
18 
20

51LGTW484NVM 
51LGTW484NVN 
51LGTW484NV2

ÁO KHOÁC NỮ CHẦN BÔNG
Chống lại cái lạnh trong mọi thời tiết bằng áo khoác
chần bông. Có tính năng cách nhiệt, tấm hàn nhiệt,
cổ cao và túi bên hông. Với các chi tiết đồ họa hình
học cho lớp lót bên trong và mặt sau, kéo khóa thể
thao và chữ Land Rover trên tay áo. Chống nước với
lớp phủ DWR®.
Màu xanh Navy
8 
10 
12 
14 

51LGJW486NVI 
51LGJW486NVJ 
51LGJW486NVK 
51LGJW486NVL 

16 
18 
20

51LGJW486NVM 
51LGJW486NVN 
51LGJW486NV2
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QUÀ TẶNG & 
PHONG CÁCH
Từ những chiếc bút hiệu suất cao cho đến những 
món đồ sưu tầm cổ điển, hãy tặng những món quà 
vượt trội từ hàng loạt phụ kiện phong cách Land 
Rover độc quyền.

1 . DÂY ĐEO
Dây đeo thông minh với phần da màu xám
tương phản và móc cài hình tôm hùm. Với 
chi tiết đồ họa hình học ở một bên và chữ 
Land Rover ở bên kia.
Màu xanh Navy - 51LGGF470NVA

2 . MÓC KHÓA DA LAND ROVER
Một móc khóa vòng đeo cứng được làm từ
da cao cấp. Đặc trưng với chữ Land Rover
được khắc chìm, với chỉ khâu màu tre.
Màu xanh Navy - 51LGKR468NVA
Màu trắng ngà - 51LGKR468IVA

3 . VÍ BẰNG SỢI NYLON
Ví được làm bằng vải được in chữ Land
Rover và chi tiết khâu vát cạnh. Bên
trong có màu xám tương phản với không
gian để đựng ba thẻ và túi đựng tiền xu.
Màu xanh Navy - 51LGGF465NVA

4 . CỐC DU LỊCH BẰNG SỨ
Cốc du lịch bằng sứ in chữ Land Rover với tay
cầm silicon màu xám.
Màu xanh Navy - 51LGMG491NVA

5 . CỐC BẰNG ĐÁ
Cốc uống nước làm bằng đá với cấu tạo
mạnh mẽ và lớp hoàn thiện màu xanh Navy
mờ. Bên ngoài cốc in chữ Land Rover và chi
tiết đồ họa hình học.
Màu xanh Navy - 51LGMG474NVA

6 . BÌNH ĐỰNG NƯỚC DU LỊCH
BẰNG THÉP KHÔNG GỈ
Bình nước du lịch với bề mặt dễ cầm. Vỏ 
bình in chữ Land Rover và chi tiết đồ họa 
hình học.
Màu xanh Navy - 51LGGF460NVA

4

5

2
3

1

6
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Ô BỎ TÚI
Một chiếc ô bỏ túi màu xanh Navy
được in chữ Land Rover trên tán ô.
Màu xanh Navy - 51LEUM282NVA

Ô GOLF CAO CẤP
Ô golf với khung bằng sợi thủy tinh
không dẫn điện. Tính năng tán gió để
tăng khả năng chống gió. Chữ Land
Rover được in ở mép tán.
Màu xanh Navy - 51LEUM123NVA

BỘ DỤNG CỤ ĐA NĂNG DEFENDER
Bộ dụng cụ đa năng bằng thép đen có
kích thước bằng thẻ tín dụng được chế tác
mô phỏng hình ảnh chiếc Defender. Có
một loạt các công cụ thiết thực bao gồm
cả dụng cụ đo độ mòn của lốp.
Màu đen - 51LDTT619NVA

ỐP LƯNG ĐIỆN THOẠI LAND ROVER 
IPHONE XS
Ốp iPhone có các chi tiết đồ họa hình học
và chữ Land Rover. Được làm từ nhựa cứng
với lớp hoàn thiện mờ bằng cao su.
Màu xanh Navy - 51LGPH521NVA

ỐP LƯNG DA IPHONE XS
Ốp lưng da iPhone in hình chữ
Land Rover màu bạc.
Màu anh Navy - 51LGPH519NVA

CÁP IPHONE BỌC DA
Cáp USB bằng sợi dệt cho iPhone với vỏ
bọc bằng da màu xanh Navy. Cáp 3 trong 1
với đầu nối micro, lightning và Type-C.
Hoàn thiện với chữ Land Rover và logo oval
ở đầu kết nối. Được chứng nhận bởi MFI.
Màu xanh Navy - 51LGPH495NVA

PIN DỰ PHÒNG
Bộ pin dự phòng thiết kế đẹp mặt với vỏ
bằng nhôm anod hóa và chữ Land Rover
cùng đồ họa hình học được khắc laser. Bao
gồm cáp sạc 3 trong 1 với đầu nối micro,
lightning và Type-C. Dung lượng pin
8000mAh.
Màu xanh Navy - R 74mm C 150mm D 11.8mm
51LGPH473NVA

CỐC DU LỊCH BẰNG THÉP KHÔNG GỈ
Cốc du lịch với tay cầm silicon màu xanh
Navy ở giữa và được in thương hiệu
Response®.
Màu xanh Navy - 51LGMG915NVA
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ĐỒNG HỒ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
LAND ROVER
Đồng hồ bấm giờ chạy bằng năng lượng mặt 
trời thế hệ mới với 3 mặt số phụ trợ. Được 
trang bị kính khoáng có khả năng chịu lực cao 
và dây đeo cao su để sử dụng cho mọi hoạt 
động. Có đèn báo dự trữ năng lượng, chi tiết 
màu cam nổi bật và dòng chữ Land Rover. 
Kèm theo hộp trưng bày Land Rover.
Màu đen - 51LHWM976BKA

BÚT BI CARAN D’ACHE SẢN XUẤT RIÊNG 
CHO LAND ROVER
Thể hiện tinh thần thực sự của Land Rover,
những cây viết bền bỉ này đã được thiết kế
với sự hợp tác của nhà sản xuất văn phòng
phẩm nổi tiếng của Thụy Sĩ, Carran d’Ache.
Được làm từ nhôm anod hóa và hoàn thiện
với ba màu xe Land Rover, đây là những
chiếc bút ấn tượng.
Màu cam - 51LFPN369ORA
Màu đen - 51LFPN369BKA
Màu nòng súng - 51LFPN369GUA

SỔ TAY KÍCH CỠ A5
Một cuốn sổ để đi du lịch. Chữ Land
Rover và các chi tiết đục lỗ được in ở bìa
trước. Với dây đàn hồi và ruy băng đánh
dấu trang.
Màu xanh Navy - 51LGNB517NVA

TÚI TOTE IN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Túi tote bằng vải có thể tái sử dụng với đồ
họa địa hình màu xanh nước biển tương
phản. Được in chữ Land Rover ở phía trước.
Màu mộc - 51LGLU461WTA
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XE TRẺ EM RANGE ROVER
Hoàn thiện với đèn LED phía trước và phía
sau, ghế ngồi mềm mại, êm ái và lốp xe có
độ ồn thấp. Sử dụng 3 pin AA (không bao
gồm theo xe). Thích hợp cho trẻ từ 18-36
tháng tuổi.
Màu trắng - 51LDTY926WTA
Màu đỏ - 51LDTY926RDA

XE ĐẠP BA BÁNH CHO TRẺ EM
Mang lại nhiều niềm vui trên ba bánh 
xe. Chiếc xe ba bánh với khung ống đơn 
chắc chắn với nền tảng đa dụng này sẽ là 
phương tiện phù hợp cho trẻ trong mọi 
cuộc phiêu lưu. Hoàn thiện với màu Xám 
Tectonic tạo với phuộc trước màu cam.
Phụ hợp cho trẻ em từ 2-5 tuổi.
Màu xám - 51LFBK364GYA
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BA LÔ BẰNG VẢI NYLON
Ba lô đa năng được chia ngăn sắp
xếp bên trong và tay dán bảo vệ
máy tính xách tay 16”. Đặc trưng với
tấm ốp chần bông ở cả hai bên,
hoàn thiện viền màu tre và khóa
kéo, với logo Land Rover vát cạnh
và chữ Land Rover được đặt ở phía
trước.
Màu xanh Navy - 51LGLU463NVA

TÚI DU LỊCH BẰNG VẢI NYLON
Dù bạn đang đóng gói đồ đạc gì, bạn sẽ
được chuẩn bị kỹ lưỡng với túi du lịch bằng
vải nylon này. Chiếc túi đa năng này với dây
đeo vai có đệm, các túi và ngăn bên trong,
có các đường vát và nhãn hiệu Land Rover ở
mặt trước và được hoàn thiện bằng viền màu
tre và khóa kéo.
Màu xanh Navy - 51LGLU462NVA

CẶP BẰNG VẢI NYLON
Cặp đa dụng với tay dán bảo vệ máy tính
xách tay 16”. Có tấm ốp chần bông ở cả
hai bên, viền màu tre và nhãn hiệu Land
Rover ở mặt trước và dây đeo vai có đệm.
Màu xanh Navy - 51LGLU464NVA

HÀNH LÝ
Hành lý hiện đại của chúng tôi được tạo ra để 
khám phá những vùng đất mới và cơ hội mới. Khi 
cuộc phiêu lưu không bao giờ kết thúc, đó là nơi 
để bắt đầu.
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VALI VỎ CỨNG LAND ROVER
Lấy cảm hứng thiết kế từ ốp bảo vệ gầm xe Land Rover, 
những chiếc vali cứng màu xám than chì đã sẵn sàng
cho mọi cuộc phiêu lưu như xe Land Rover. Vỏ 
polycarbonate, khung nhôm và khóa chuẩn TSA hành 
trình của bạn luôn an toàn. Một huy hiệu đặt ở mặt 
trước và chữ Land Rover được dệt vào lớp lót bên 
trong tăng thêm phần phong cách, trong khi đảm bảo 
tính thực dụng hơn bao gồm một số ngăn bên trong và 
bánh xe có thể di chuyển đa hướng.

VALI DOANH NHÂN LAND ROVER
Lấy cảm hứng thiết kế từ ốp bảo vệ gầm xe Land 
Rover, vali kéo doanh nhân màu xám than chì đã sẵn 
sàng cho mọi vật dụng cần cho một ngày làm việc. Vỏ 
polycarbonate, khung nhôm và khóa chuẩn TSA giúp 
các tài liệu quan trọng luôn được giữ an toàn. Một huy 
hiệu đặt ở mặt trước và chữ Land Rover được dệt vào 
lớp lót bên trong tăng thêm phần phong cách, trong 
khi đảm bảo tính thực dụng hơn bao gồm một số ngăn 
bên trong và tay cầm có thể mở rộng.

Cỡ nhỏ - 51LELU262GYA
R 35cm C 55cm D 23cm
Màu xám than chì

Cỡ trung - 51LELU263GYA
R 46.5cm C 68cm D 26cm
Màu xám than chì

Cỡ lớn - 51LE-LU264GYA
R 50.6cm C 73cm D 34cm
Màu xám than chì

Doanhnhân - 51LELU261GYA
R 45cm C 35cm D 20cm
Màu xám than chì 
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1. KÍNH MÁT LAND ROVER NEVIS
Được thiết kế có chủ đích để giảm ánh sáng chói vào
mắt, những chiếc kính mát Nevis thế hệ tiếp theo này
có chữ Land Rover được in tinh tế vào gọng kính.
Màu nòng súng - 51LEGM373GYA
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

2 .  K Í N H M ÁT L A N D ROV ER LONGNOR
Phản ánh di sản của Land Rover, những chiếc kính mát 
Longnor có bản lề phong cách Anh Quốc đặc biệt với 
gọng màu xanh lá cây và xám.
Màu xanh lá / xám - 51LEGM370GNA
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

5. KÍNH MÁT LAND ROVER SCAFELL
Lý tưởng cho nhà thám hiểm những địa hình khó khăn, 
kính mát Scafell có cấu tạo nguyên khối với được trang 
bị khung bao quanh và bản lề OBE.
Màu xanh dương - 51LEGM376BLA
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

6. KÍNH MÁT LAND ROVER MERRICK
Được làm từ axetat cao cấp và được chế tạo với
bản lề flex và tròng kính gương. Những thành
phần này hoạt động để tạo ra một gọng kiểu
dáng hấp dẫn và nam tính. Một phụ kiện lý tưởng  
cho hoạt ngoài trời.
Màu đen - 51LEGM371BKA
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

3 . KÍNH MÁT LANDROVER SNOWDON
Sử dụng vật liệu axetat mờ sáng tạo và tròng
OBEX™ phân cực có khả năng bảo vệ, những
chiếc kính mát Snowdon này đã được chế tạo cho
một phong cách sống năng động, hoạt động
ngoài trời.
Màu đồi mồi - 51LEGM377BNA
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

4 .  K Í N H M ÁT L A N D ROV ER USK
Một phong cách tinh tế phù hợp sử dụng hàng
ngày, những chiếc kính mát USK này có kiểu dáng
hiện đại với dòng chữ Land Rover trên tròng kính.
Màu đen - 51LEGM379BKA
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

1

2

3

4 5

6

KÍNH MÁT
Với công nghệ chống chói và khả năng  
chống tia cực tím cao, kính mát mang  
thương hiệu Land Rover giúp khách  
hàng chinh phục mọi đường chân trời.
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BỘ SƯ U TẬP RANGE ROVER

SỰ TINH TẾ ĐƯỢC 
TÁI ĐỊNH NGHĨA

Tinh tế trong tất cả các chi tiết. Đó là một câu chuyện được kể về chất 
lượng vật liệu và thiết kế tinh xảo của chúng tôi. Khách hàng có thể thấy 

điều đặc biệt đó trong loạt phụ kiện phong cách sống độc quyền, lấy cảm 
hứng từ nội thất Range Rover sang trọng. Nó còn hơn cả sự tái định nghĩa.  

Nó là sự tinh tế được tái định nghĩa.

ĐỒNG HỒ RANGE ROVER
Một chiếc đồng hồ tinh tế lấy
cảm hứng từ thương hiệu Range
Rover cổ điển. Có mặt số màu
đen phản xạ dưới ánh mặt trời và
dây đeo Milanese. Siêu mỏng
trong thiết kế đen bóng với máy
chạy pin. Kèm theo hộp đựng
màu đen bóng được in thương
hiệu. Chống nước đến 5 ATM.
Màu đen - 51LHWM973BKA
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VÍ DA RANGE ROVER
Một chiếc ví da nam thanh lịch màu 
đỏ Deep Garnet với hoạt tiết vân 
chéo ở lớp lót bên trong. Đặc trưng 
với chi tiết cần số núm xoay của 
Range Rover với chữ Range Rover 
được in chìm ở bên trong.
Màu đỏ Deep Garnet - 51LGLG419BUA

VÍ ĐỰNG THẺ RANGE ROVER
Ví đựng thẻ bằng da có họa tiết vân 
chéo ở lớp lót bên trong với bốn khe 
đựng thẻ và một ngăn đựng giấy 
chi chú ở giữa. Đặc trưng với chi tiết 
cần số núm xoay của Range Rover 
với chữ Range Rover được in chìm ở 
bên trong.
Màu đỏ Deep Garnet - 51LGLG420BUA

KHUY MĂNG SÉT RANGE ROVER
Một bộ khuy măng sét tinh xảo kiểu 
lưng cá voi lấy cảm hứng từ cần số 
núm xoay của Range Rover và được 
chế tác từ thép tôi. Với lớp hoàn 
thiện bằng niken đen và chữ Range 
Rover được in chìm.
Màu đen - 51LGCL417BKA
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TÚI DU LỊCH RANGE ROVER BẰNG DA
Phong cách đích thực không bao giờ bị phóng
đại. Túi du lịch cổ điển này được làm từ da sần
bền bỉ. Với chữ Range Rover được kín đáo, lớp
lót bên trong mềm mại và dây đeo vai có thể
tháo rời. Hoàn thiện với đầu khóa kéo bằng da,
các chốt và các chi tiết trang trí màu nòng súng.
Màu đen - 51LGLU455BKA

KÍNH MÁT RANGE ROVER -
RRS103 MÀU BẠC
Kính mát kiểu phi công nhẹ màu
bạc. Được gia công từ một tấm hợp
kim Beta-titan liền khối của Nhật
Bản, với thấu kính phân cực NXT® để
chống tia cực tím tối ưu và màu sắc
rõ nét. Phong cách khác cũng có sẵn.
Màu bạc - 51LGGM523SLA

MŨ LƯỠI TRAI RANGE ROVER
Mũ lưỡi trai Range Rover sành điệu. 
Được thiết kế bởi studio đã thiết kế 
các mẫu xe Range Rover. Viền đen sắc 
nét. Đường khâu kiểu vân chéo. Huy 
hiệu bằng kim loại với hiệu ứng 3D. 
Có thể điều chỉnh nón dễ dàng bằng 
chốt điều chỉnh chất lượng cao màu 
nòng súng.
Màu đen - 51LHCH961BKA
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BÚT CAO CẤP MONTEGRAPPA SẢN XUẤT
RIÊNG CHO RANGE ROVER
Được làm từ một loại polime chắc chắn với lớp 
hoàn thiện màu đen bóng bẩy, chiếc bút cao cấp 
này có các chi tiết kỹ thuật từ các mẫu xe thể thao 
đa dụng của Range Rover. Được thiết kế bởi Land 
Rover và được chế tạo bởi Montegrappa, nhà thiết 
kế người Ý đầu tiên chuyên về viết cao cấp, mỗi 
chiếc bút là một ví dụ điển hình về sự khéo léo và 
phong cách.
Màu đen - 51LFPN376BKA

Ô RANGE ROVER
Bảo vệ bạn trong tất cả các điều kiện. Chiếc 
ô Range Rover được thử nghiệm bằng gió 
này có tay cầm bằng da màu đen được khắc 
chữ Range Rover, đóng mở tự động nhờ lò 
xo và tán được làm bằng cotton tổng hợp.
Màu đen - 51LEUM144BKAA

TÚI ĐEO BẰNG DA RANGE ROVER
Phong cách, đơn giản, tinh tế. Tất cả đều trở
nên nổi bật với chiếc túi tote da sần màu đỏ
Deep Garnet. Với lớp lót in và một túi khóa
bên trong dễ lấy, thiết kế của nó rất tinh tế
nhưng không thể nhầm lẫn. Thương hiệu tinh
tế bao gồm chi tiết cần số dạng núm xoay của 
Range Rover với khóa từ tính và dấu từ được
khắc chìm ở mặt sau.
Màu đỏ Deep Garnet - 51LGLX423BUA

VÍ DA CẦM TAY RANGE ROVER
Ví da màu đỏ Deep Garnet với tám khe đựng
thẻ và một ngăn khóa kéo ở bên trong. Đặc
trưng với chi tiết cần số dạng núm xoay của
Range Rover với đinh bấm ẩn và chữ Range
Rover được dập chìm ở mặt sau.
Màu đỏ Deep Garnet - 51LGLG422BUA

MÓC CHÌA KHÓA RANGE ROVER
VÒNG TRÒN
Được chế tác từ thép tôi luyện, chiếc chìa 
khóa đặc biệt này được lấy cảm hứng từ cần 
số dạng núm xoay của Range Rover. Với lớp 
hoàn thiện bằng niken đen và chữ Range 
Rover được in nổi ở mặt ngoài.
Màu đen - 51LGKR416BKA
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HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ TRANG PHỤC

K Í C H  C Ỡ  N A M  C H U Ẩ N  A N H  Q U Ố C V Ò N G  N G Ự C  ( C M )

XS 88

S 92

M 97

L 102

XL 107

XXL 112

XXXL 117

XXXXL 122

K Í C H  C Ỡ  N Ữ  C H U Ẩ N  A N H  Q U Ố C V Ò N G  N G Ự C  ( C M )

8 77

10 82

12 87

14 92

16 97

18 102

20 107

Tình trạng sẵn có của sản phẩm và giá cả có thể thay đổi. Tất cả các bản sao và hình ảnh vẫn thuộc bản quyền của  
Jaguar Land Rover. Chính xác vào thời điểm xuất bản; tùy thuộc vào tính sẵn có và thị trường; Jaguar Land Rover 

có quyền loại bỏ hoặc thay đổi đặc điểm kỹ thuật của các mặt hàng trong phạm vi bất kỳ lúc nào.



BỘ SƯU TẬP
THÁCH THỨC MOI GIỚI HẠN.



ÐƯỢC THIẾT KẾ ÐỂ
CHỊU ÐỰNG

Land Rover Defender mới vượt lên trên mọi giới hạn. Đó là lý do 
chúng tôi có một bộ sưu tập để phù hợp với Defender. Sự hợp tác 
giữa Land Rover và Musto nhằm mang đến sự bền bỉ và sáng tạo, 

được thiết kế để đưa khách hàng đến bất cứ đâu và đảm nhận mọi 
việc. Được làm từ vật liệu mạnh mẽ và đàn hồi. Được chế tác với độ 
chính xác kỹ thuật cao. Và được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. 

Đó là cách tạo ra sự bền bỉ.
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Chi tiết in phản quang
nhờ công nghệ hạt
thủy tinh.

Cuộn dây ngược,
khóa kéo YKK hai màu.

Khóa kéo mở nhanh để 
loại bỏ tay áo dễ dàng.

Lớp cách nhiệt sinh thái 
PrimaLoft® màu đen.

Túi chứa ống tay
áo sau khi tháo rời
một cách kín đáo.

SỰ CHE CHỞ
Chống mưa nhẹ và linh hoạt, áo khoác mềm mại 
này là một sự bảo vệ chống lại các yếu tố. Được 
thiết kế với công nghệ khóa kéo mở nhanh chắc 
chắn, cho phép tháo tay áo nhanh chóng bằng 
một động tác duy nhất, biến nó từ áo khoác
sang áo ghi-lê trong vài giây. Với vải được xử lý 
chất chống thấm nước bền bỉ (DWR®), khô nhanh 
và lớp cách nhiệt sinh thái PrimaLoft® để tạo sự 
ấm áp và có thể nén được.

ÁO KHOÁC LAI RODINIA

ÁO K HOÁC L A I RODIN I A C HO N A M
Màu đen
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

XS 51LGJM371BKB
S 51LGJM371BKC
M 51LGJM371BKD 
L 51LGJM371BKE

XL 51LGJM371BKF
XXL 51LGJM371BKG 
XXXL 51LGJM371BKH

Lớp phủ chống thấm
nước bền bỉ (DWR®).

Được làm từ vải co giãn
Schoeller® siêu bền.
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•  Được làm từ vải co giãn Schoeller® siêu 
bền.

•  Lớp phủ chống thấm nước bền bỉ (DWR®) 
cho phép nước tụ lại thành hạt và chảy ra 
giúp áo khô nhanh hơn.

•  Vật liệu cách nhiệt tái chế sinh thái 
PrimaLoft® màu đen cho độ ấm thân thiện 
với môi trường, nhẹ và có thể nén được.

•  Khóa kéo YKK tiện dụng với cuộn dây có 
thể đảo ngược.

•  Các chi tiết in phản quang với công nghệ 
hạt thủy tinh để nâng cao khả năng hiển 
thị.

• Công nghệ khóa kéo mở để nhanh 
 chóng biến áo khoác thành áo ghi-lê.
•  Túi chứa ống tay áo sau khi tháo rời một 

cách kín đáo.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ÁO KHOÁC NAM & NỮ

ÁO K HOÁC L A I RODIN I A C HO N Ữ
Màu đen

8 51LGJW377BKI
10 51LGJW377BKJ
12 51LGJW377BKK

14 51LGJW377BKL
16 51LGJW377BKM 
18 51LGJW377BKN
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ÁO G I Ữ Ấ M CÔNG NGH Ệ SCOR I A C HO N A M
Màu xám
XS         51LGHM372GYB
S            51LGHM372GYC
M           51LGHM372GYD
L            51LGHM372GYE

XL         51LGHM372GYF
XXL      51LGHM372GYG
XXXL    51LGHM372GYH

ÁO GIỮ ẤM CÔNG NGHỆ SCORIA
Mang lại sự thoải mái trong thời tiết lạnh giá. Giữ ấm 
cho các hoạt động ngoài trời. Chắc chắn và ấm áp với 
lớp hoàn thiện chống thấm nước. Vải co giãn 4 chiều 
cho sự linh hoạt và thoải mái vô song. Hoàn chỉnh với 
dây buộc màu cam nối với phần mũ trùm đầu.

ÁO G I Ữ Ấ M CÔNG NGH Ệ SCOR I A C HO N Ữ
Màu xám
8            51LGHW378GYI
10          51LGHW378GYJ
12          51LGHW378GYK

14          51LGHW378GYL
16          51LGHW378GYM
18          51LGHW378GYN

• Lớp phủ chống thấm nước bền bỉ (DWR®).
• Công nghệ hạt thủy tinh.
• Cấu trúc thun 4-chiều.

ÁO GIỮ ẤM CÔNG NGHỆ SCORIA CHO NAM & NỮ

ÁO GIỮ ẤM CÔNG NGHỆ
SCORIA CHO NỮ

ÁO GIỮ ẤM CÔNG NGHỆ
SCORIA CHO NAM
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ÁO PAC A VẢ I TEPH R A GOR E -TE X C HO N A M
Màu đen
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

XS 51LGJM368BKB
S 51LGJM368BKC
M 51LGJM368BKD 
L 51LGJM368BKE

XL 51LGJM368BKF
XXL 51LGJM368BKG 
XXXL 51LGJM368BKH

ÁO PAC A VẢ I TEPH R A GOR E -TE X C HO N Ữ
Màu đen
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

8 51LGJW374BKI
10 51LGJW374BKJ
12 51LGJW374BKK

14 51LGJW374BKL
16 51LGJW374BKM
18 51LGJW374BKN

•  Tấm GORE-TEX 3 lớp cung cấp khả năng chống 
chịu thời tiết khắc nghiệt và thoáng khí vượt trội.

•  Lớp phủ chống thấm nước bền bỉ (DWR®).
•  Khóa kéo YKK chống thấm nước với công nghệ 

AquaGuard® (Cuộn dây).
•  Khóa dây COHÆSIVE™ để điều chỉnh dễ dàng bằng 

một tay.
• Túi chứa đồ có tính năng chống thấm nước hàng đầu.
•   Các chi tiết in phản quang với công nghệ hạt thủy tinh 

để nâng cao khả năng hiển thị.
•  Mũ trùm đầu có thể điều chỉnh bằng hai cách.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ÁO KHOÁC 

ÁO PACA BẰNG VẢI
TEPHRA GORE-TEX CHO NAM

ÁO PACA BẰNG VẢI
TEPHRA GORE-TEX CHO NỮ

ÁO PACA VẢI TEPHRA GORE-TEX
Chịu được thời tiết cực đoan. Áo paca được 
may ba lớp là chiếc áo bảo vệ tối ưu. Có cấu 
tạo được thiết kế chính xác cung cấp hiệu suất
chống gió và chống thấm tuyệt vời.
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ÁO KHOÁC NAM
BỀN NHIỆT

ÁO KHOÁC NỮ
BỀN NHIỆT

ÁO KHOÁC BỀN NHIỆT

ÁO K HOÁC N A M BỀ N N H IỆ T
Màu đen
XS 51LGJM370BKB
S 51LGJM370BKC
M 51LGJM370BKD 

L 51LGJM370BKE
XL 51LGJM370BKF
XXL 51LGJM370BKG 

•  Vải chống thấm 3 lớp với bề mặt polyester.
• Được trang bị ăng-ten phản xạ tích hợp 
 RECCO® giúp đội cứu hộ xác định vị trí của 
 bạn ở những địa hình khó khăn.
•  Vật liệu cách nhiệt PrimaLoft® màu bạc cho 

hiệu suất giữ ấm một cách tự nhiên.
• PrimaLoft® với túi lót Aerogel giúp kéo dài 
 thời gian sử dụng pin điện thoại lâu hơn.
• Khóa dây COHÆSIVE™ để điều chỉnh dễ 
 dàng bằng một tay.
•   Các chi tiết in phản quang với công nghệ hạt 

thủy tinh để nâng cao khả năng hiển thị.

TÍNH NĂNG NỘI BẬT CỦA ÁO KHOÁC 

ÁO K HOÁC N Ữ BỀN N H IỆ T
Màu đen
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

8 51LGJW376BKI
10 51LGJW376BKJ
12 51LGJW376BKK

14 51LGJW376BKL
16 51LGJW376BKM
18 51LGJW376BKN

Khả năng cách nhiệt kết hợp sự sáng tạo
trong chiếc áo khoác hàn nhiệt. Được chế
tạo bằng vật liệu cách nhiệt PrimaLoft® kết
hợp với Aerogel cho hiệu suất giữ ấm một
cách tự nhiên. Thiết kế liền mạch. Tiện nghi
vượt trội. Và độ bền vô song trên mọi địa hình.
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ÁO K HOÁC N H Ẹ GOR E -T E X C HO N Ữ
Màu đen
8 51LGJW375BKI
10 51LGJW375BKJ
12 51LGJW375BKK

14 51LGJW375BKL
16 51LGJW375BKM
18 51LGJW375BKN

ÁO K HOÁC N H Ẹ GOR E -TE X C HO N A M
Màu đen
XS 51LGJM369BKB
S 51LGJM369BKC
M 51LGJM369BKD 

L 51LGJM369BKE
XL 51LGJM369BKF
XXL 51LGJM369BKG 

• Được làm từ vải GORE-TEX Active siêu  
 thoáng khí.
•  Hoàn toàn không thấm nước với các đường 

may dán.
•  Đóng gói vào túi để dễ dàng gắn vào vòng 

thắt lưng và túi.
• Các chi tiết in phản quang với công nghệ hạt 
 thủy tinh để nâng cao khả năng hiển thị.
•  Lớp phủ chống thấm nước bền bỉ (DWR®).
•  Khóa dây COHÆSIVE™ để điều chỉnh dễ 

dàng bằng một tay.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT ÁO KHOÁC NAM & NỮ

Được làm lông vũ nhẹ. Dễ dàng xếp gọn. Áo 
khoác được làm từ sợi vải GORE-TEX rất thoáng 
khí. Một cấu trúc khớp nối với các đường may 
được dán đầy đủ, nó đảm bảo khả năng bảo vệ 
chống thấm nước cao cấp. Một áo khoác phù 
hợp cho các hoạt động cường độ cao.

ÁO KHOÁC NHẸ GORE-TEX

ÁO KHOÁC NHẸ GORE-TEX
CHO NAM

ÁO KHOÁC NHẸ GORE-TEX
CHO NỮ
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•  Vải Merino cung cấp các đặc tính điều 
chỉnh nhiệt, chống thấm và chống mùi hôi.

•  Mặt bên trong bằng vải polyester thoáng khí, 
thấm nước và nhanh khô.

• Chỉ số chống nắng UPF 30.
•  Các chi tiết in phản quang với công nghệ hạt 

thủy tinh để nâng cao khả năng hiển thị.
• Túi đựng điện thoại chống nước

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ÁO GIỮ NHIỆT

Áo mặc ở trong có thể mặc hai mặt thích ứng 
với các mùa. Được làm bằng vải merino có thể 
điều chỉnh nhiệt ở một mặt và vải polyester 
thoáng khí ở mặt kia. Có các đường may phẳng 
với các chi tiết in phản chiếu màu đen và công 
nghệ hạt thủy tinh để tăng cường khả năng 
hiển thị trong điều kiện ánh sáng yếu.

ÁO GIỮ NHIỆT HAI MẶT

ÁO GIỮ NHIỆT HAI MẶT CHO NAM
Màu xám
XS 51LGTM373GYB
S 51LGTM373GYC
M 51LGTM373GYD 
L 51LGTM373GYE

XL 51LGTM373GYF
XXL 51LGTM373GYG 
XXXL 51LGTM373GYH

ÁO GIỮ NHIỆT HAI MẶT CHO NỮ
Màu đen
8 51LGTW379BKI
10 51LGTW379BKJ
12 51LGTW379BKK

14 51LGTW379BKL
16 51LGTW379BKM 
18 51LGTW379BKNÁO GIỮ NHIỆT HAI MẶT 

CHO NAM
ÁO GIỮ NHIỆT HAI MẶT 

CHO NỮ
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Áo có mũ trùm đầu giản dị. Thiết kế cổ điển, 
ở giữa đầy phong cách này có màu xám nòng 
súng với lớp lót màu cam đặc biệt. Có logo địa 
hình ở phía trước. Được làm từ 100% cotton.

ÁO HOODIE LAND ROVER
MUSTO

Màu xám đậm
S 51LHHM454GUC  
M 51LHHM454GUD 
L 51LHHM454GUE 

XL 51LHHM454GUF 
XXL 51LHHM454GUG 

Một chiếc áo thun vượt thời gian. Một phụ kiện
mang tính biểu tượng. Có logo địa hình đặc 
biệt và đường ống màu cam ở cổ. Làm từ cotton 
thoáng khí.

ÁO THUN LAND ROVER MUSTO

Màu xám
S 51LHTM947GMC 
M 51LHTM947GMD 
L 51LHTM947GME 

XL 51LHTM947GMF 
XXL 51LHTM947GMG 

• Lớp lót màu cam tương phản.
• Phù hợp cho các hoạt động ngoài trời.
• 100% cotton và nỉ tái chế.

TÍNH NĂNG

• Thiết kế logo địa hình
• Đường ống màu tương phản.
• Làm từ 100% cotton mềm.

TÍNH NĂNG
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BỘ SƯU TẬP THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN



Kính mát kỹ thuật cao với thiết kế tiên tiến. 
Được làm từ Grilamid Polyamide siêu nhẹ. Có 
gọng liền khối với lớp hoàn thiện mờ và khả 
năng chống 100% tia UVA, UVB và UVC. Kèm 
theo hộp đựng du lịch Land Rover bền bỉ.

KÍNH MÁT ABOVE AND BEYOND

•  Tròng phân cực với gọng hoàn thiện 
nhám.

• Cấu tạo với bộ lọc UV400.
• Gọng áp sát vào phần thái dương.
•  Hộp đựng chắc chắn phù hợp với hoạt 

động ngoài trời với khóa kéo Above and 
Beyond.

• Có thể lựa chọn gọng màu xám khói và 
 tròng kính màu nâu.

TÍNH NĂNG

Tròng kính màu cam
51LGGM945ORA

51LGGM944MXA

Tròng kính màu nâu

Đơn giản. Thiết yếu. Một chiếc mũ len hai
lớp giúp bảo vệ gấp đôi khi ở ngoài trời. 
Được thiết kế với nhãn phản quang và vòng 
bít lật ngược. Mũ giữ ấm cho bất kỳ chuyến 
phiêu lưu nào.

MŨ LEN BEANIE ABOVE
AND BEYOND

• Ấm áp nhờ hai lớp vải.
• Kết cấu có gân thoải mái. 
• Nhãn phản quang.

TÍNH NĂNG

Màu đen
51LHCH458BKA
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Đường ống phản
quang cho khả năng
phản xạ trong điều
kiện ánh sáng yếu.

3 điểm điều chỉnh 
để mang lại sự vừa 
vặn hoàn hảo.

Huy hiệu đúc bằng silicon.

Khả năng bảo vệ phần bụng.

Lớp nano bên
ngoài được xử lý
chống thấm.

Lớp trong bằng lông 
cừu siêu nhỏ cho khả 
năng giữ ấm vượt trội.

S Ự  B Ả O  V Ệ
Bảo vệ tối ưu cho thú cưng của bạn. Áo khoác kỹ thuật bảo vệ 
chống lại cái lạnh và sự ẩm ướt. Có lớp ngoài chịu được thời tiết 
làm từ sợi nylon hình lục giác màu đen. Với 4 lớp cho độ ấm vượt 
trội, và 4 điểm phản chiếu cho khả năng phản quang trong điều 
kiện ánh sáng yếu. Được thiết kế để điều chỉnh dễ dàng và vừa 
vặn chính xác. 

ÁO KHOÁC BÃO TUYẾT ABOVE AND BEYOND 

Màu đen và cam
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/2021

S  51LGPT938MXC 
M  51LGPT938MXD
L  51LGPT938MXE 
XL  51LGPT938MXF

• Mở từ phía sau.
• Dây da.
• Chỉ khâu màu tương phản.

TÍNH NĂNG
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Dây đeo cổ thế hệ mới. Được thiết kế để tạo sự 
thoải mái và được làm bằng các thành phần cứng. 
Phần thân được làm bằng đệm hoàn toàn với lớp lót 
lưới thoáng khí. Bao gồm khóa thể thao, tay cầm có 
đệm và móc chữ D bằng niken chống gỉ.

DÂY ĐEO ABOVE AND BEYOND

• Vải dệt nylon lục giác có độ bền cao.
• Có thể điều chỉnh để vừa vặn hoàn toàn.
• Đệm ngực có thể tháo rời để dễ dàng di chuyển.
• Ống và các chi tiết in phản quang.
• Vòng đệm có thể lắp các phụ kiện đính kèm.

TÍNH NĂNG

Màu đen và màu cam
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/ 2021

S 51LGPT937MXC 
M 51LGPT937MXD 
L 51LGPT937MXE
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Một giải pháp gấp gọn nhẹ cho thú cưng khi di 
chuyển. Dung tích 1,5 lít lý tưởng để đựng thực phẩm 
và chất lỏng. Được làm bằng dây nylon đen chắc chắn. 
Dáng thẳng đứng. Dễ dàng đóng gói. Thuận tiện để 
vận chuyển và vệ sinh.

BÁT THỰC ĂN CÓ THỂ GẤP GỌN ABOVE AND BEYOND

• Giải pháp trọng lượng nhẹ cho thức ăn và  
 nước uống.
• Cuộn lại dễ dàng trong túi.
• Kết cấu chắc chắn, chống nước.

TÍNH NĂNG

Màu đen và màu cam
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/2021

51LGPT942MXA

Một món đồ chơi được tạo ra để đi xa. 
Có họa tiết gai chi tiết mô phỏng lốp 
xe Land Rover. An toàn, bền và được 
thiết kế để làm sạch răng một cách nhẹ 
nhàng.

ĐỒ CHƠI CHO THÚ CƯNG ABOVE AND BEYOND

• Được làm từ vật liệu gia cố.
• Có độ nẩy, nhẹ và bền bỉ.

TÍNH NĂNG

Màu đen 
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/2021

51LGPT941BKA

Vòng cổ hiện đại. Thoải mái và vừa vặn. Một vòng 
cổ dành thú cưng tham gia các cuộc phiêu lưu 
ngoài trời. Được chế tạo để mang lại sự an toàn, với 
lớp bên ngoài bằng nylon dệt bền bỉ, và neoprene 
ở lớp đệm mang lại sự thoải mái. Được thiết kế với 
đường ống màu cam phản chiếu và kẹp tiện ích 
thuận tiện khi sử dụng.

VÒNG CỔ THÚ CƯNG ABOVE AND BEYOND

• Được làm từ vật liệu cứng.
• Được thiết kế nhằm mang lại sự thoải 
 mái tối đa.
• Móc và vòng lặp có thể điều chỉnh.
• Đường chỉ khâu tương phản để tăng sự 
 nhận diện trong điều kiện ánh sáng yếu.

TÍNH NĂNG

Màu đen và màu cam
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/2021

S  51LGPT940MXC 
M  51LGPT940MXD 
L  51LGPT940MXE 

Được thiết kế để mang lại khả năng nhận 
diện. Được dệt nhằm tạo sự bền bỉ. Dây dắt 
thú cưng có thể điều chỉnh với dây bungee 
này được tạo ra để mang lại tính linh hoạt 
toàn diện. Có tay cầm có đệm, thương hiệu 
Land Rover và đường ống phản quang giúp 
dễ nhận diện trong điều kiện ánh sáng yếu.

DÂY DẮT THÚ CƯNG ABOVE AND BEYOND

• Có thể thu gọn dây để dễ kiểm soát.
• Dây giảm chấn.
• Kẹp tiện ích Land Rover trên tay cầm.

TÍNH NĂNG

Màu đen và màu cam
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/2021

51LGPT939MXA
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Màu đen

6000kg
SỨC K ÉO CỦA DÂY

ANSI 
COBRA®

K HÓA A N TOÀ N BỞI

38mm
CHIỀU RỘNG

Chắc chắn, đáng tin cậy và mạnh mẽ. Có cấu
tạo dạng lưới siêu bền với sức kéo 6000kg.
Được trang bị nút đậy HYPALON™ cứng. Và
được bảo vệ bằng khóa ANSI COBRA® mạnh
nhất và an toàn nhất trên thế giới. Một chiếc
dây vượt kỳ vọng của bất kỳ nhiệm vụ khó
khăn nào.

A N  T O À N

Được trang bị khóa
ANSI COBRA®: khóa
mạnh mẹ và an toàn
nhất thế giới.

DÂY ĐA CHỨC NĂNG
ABOVE AND BEYOND

Cấu tạo màng sợi siêu
mạnh mẽ.

S/M 51LGGF382BK4
L/XL 51LGGF382BK6

Khóa đầu bằng 
HYPALON™ tiện dụng 
cho các việc nặng 
ngoài trời.
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Dung tích ngăn 
chính 25 lít với túi 
đựng máy tính.

Van xả tích hợp để
xếp gọn.

Ba lô có thể mang đi mọi nơi. Được làm từ vật liệu PVC 500D
được lựa chọn vì chất lượng vượt trội và sức mạnh đáng kể. Được 
thiết kế với một cuộn lớn ở trên đầu và các đường nối kín nhiệt để 
chống ẩm. Hoàn thiện với các điểm buộc HYPALON™ và van xả 
để xếp gọn.

ĐI MOI NƠI.
BA LÔ ĐƯỜNG MAY KÍN MIROVIA

•  Chất liệu PVC 500D và các đường nối kín nhiệt giúp 
bảo vệ đồ bên trong khỏi bị hư hại do nước.

• Dung tích ngăn chính 25 lít với túi máy tính để cất giữ 
 an toàn hơn.
• Ngoài ba lô trang bị các điểm buộc HYPALON™.
•  Hoàn thiện với các chi tiết in phản quang cho khả năng 

nhận diện cao.
•  Van cứng xả áp suất để xếp gọn khi không sử dụng. 

TÍNH NĂNG

Màu đen

51LGLU385BKA

Các điểm buộc
HYPALON™.

Chất liệu PVC 500D
chắc chắn và các
đường nối kín nhiệt.
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Có nắp rót dễ dàng với
cốc có thể tháo rời.

Bình thép hai lớp giúp
duy trì nhiệt độ của nước
bên trong lâu hơn.

Hình dạng bình được thiết
kế để dễ dàng cầm nắm.

51LGGF393BKA

Màu đen 

Bình bằng thép hai lớp chắc chắn này giữ nước lạnh 
đến 24 giờ và nóng lên đến 15 giờ. Có thiết kế dễ 
cầm nắm và có thể được cầm bằng găng tay. Bền 
và chắc chắn với dây nylon để dễ dàng treo.

GIỮ NƯỚC L Ạ NH LÊ N ĐẾ N

15 giờ 

500ml
DUNG TÍCH

24 giờ 
GIỮ NƯỚC L Ạ NH LÊ N ĐẾ N

BỀN VỮNG
BÌNH GIỮ NHIỆT ABOVE AND BEYOND Vòng đệm kín không thấm

nước đảm bảo sự an toàn.

Dây nylon có thể
gắn dễ dàng.

BỘ SƯU TẬP THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN
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Chống nước. Sẵn sàng cho mọi chuyến đi. Loa bluetooth đa 
chức năng với kích cỡ nhỏ gọn để mang đi bất cứ đâu. Lốp 
vỏ ngoài cứng rắn chống lại các va đập. 18cm x 5cm x 8cm.

• Kết cấu bên ngoài được gia cố phù hợp sử dụng di động.
• Chống va đập và chống bụi.
• Móc đa năng carabiner để gắn vào túi.
• Giao tiếp NFC. Sạc USB.
• Mục đích sử dụng kép vừa là pin dự phòng vừa là loa di động.
• Thời lượng pin 12 tiếng.
• Chống nước ở độ sâu lên đến 1 mét IP67

TÍNH NĂNG

Móc vào túi nhờ
một móc đa
năng carabiner.

• Tay bình bằng silicon.
• Dấu theo dõi dung tích nước.
• Nắp đậy kín nước.
• Đế chống trượt.

TÍNH NĂNG

Một chai nước kỹ thuật cao với thiết kế dễ dàng cầm
nắm. Cấu tạo từ thủy tinh Borosilicate có khả năng
chống sốc nhiệt, có thể dễ dàng gắn vào túi du lịch.
Siêu bền và thân thiện với các chuyến thám hiểm.

BÌNH NƯỚC ABOVE AND BEYOND

LOA BLUETOOTH ABOVE AND BEYOND

51LGGF392BKA
Màu đen 

Màu đen
51LGGF395BKA

Chiếc ví du lịch bền bỉ được chế tạo để bảo 
vệ những vật dụng quan trọng khỏi các yếu 
tố tác động.
Kích thước 23cm x 3cm x 12cm.

VÍ DU LỊCH LEROVA

•  Kết cấu chắc chắn, chống nước.
• Bảo vệ các mặt hàng của bạn khỏi hư 
 hỏng do nước.
• Đính vào túi và vòng thắt lưng bằng 
 carabiner cứng.

TÍNH NĂNG

Màu đen 
51LGLU383BKA

7978
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Tấm lót ngón tay dẫn
điện để sử dụng trên
màn hình cảm ứng

51LGGF386BKA

Màu đen 

• Có các nút silicone được nâng cao để 
 tăng độ bám.
• Kết cấu cứng.
• Tấm lót ngón tay dẫn điện để sử dụng 
 trên bất kỳ thiết bị màn hình cảm ứng nào.
• Thoải mái và thoáng khí.
• Bộ điều chỉnh Velcro trên ống tay bằng 
 chất liệu neoprene.

TÍNH NĂNG

•  Hỗn hợp polyester có độ bền cao.
•  Thương hiệu được in một mặt và viền nổi 

bật màu cam.
•  Bảo quản dễ dàng trong túi dây rút.
•  Kích thước khi mở: 110cm x 65cm.
•  Kích thước khi gấp: 16cm x 20cm.

TÍNH NĂNG

Di chuyển năng động. Bảo vệ kiên cường. Những 
chiếc găng tay hiệu suất nhẹ, linh hoạt và có 
thể dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp. Được thử 
nghiệm rộng rãi bởi Land Rover Experience cho 
vô số mục đích sử dụng ngoài trời.

GĂNG TAY CÔNG NGHỆ ĐA NĂNG ABOVE AND BEYOND
Tăng cường khả năng năng thoáng khí và
khả năng phản chiếu trong ánh sáng yếu.
Mũ nhanh khô này được thiết kế để giữ cho
bạn thoải mái và đặt hiệu suất của bạn lên
hàng đầu dù trời mưa hay nắng.

MŨ LƯỠI TRAI ABOVE AND BEYOND

• Chống nắng UPF 40.
• Tấm lưới bên dạng mở
• Điểm nhấn và thương hiệu phản quang 3M.
• Vải nhanh khô và thông thoáng.
• Mặt sau in phản quang.

TÍNH NĂNG

51LGCH380BKA
Màu đen

KHĂN ĐA NĂNG ABOVE AND BEYOND

Nhẹ và luôn khô ráo. Chiếc khăn năng động được làm từ 
polyester có độ bền cao, nhẹ, khô nhanh và dễ bảo quản.

Màu đen

S/M 51LGVM381BK4
L/XL 51LGVM381BK6
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XẺNG GẤP ABOVE AND BEYOND

•  Xẻng gấp được gia cố được thiết kế để dễ 
dàng cất giữ.

• Dễ cầm nắm.
• Hai cạnh sử dụng đa mục đích.
• Tay cầm cứng cáp tạo đòn bẩy và độ bền.

TÍNH NĂNG

Một công cụ để mang theo khi đi du lịch. Xẻng 
dùng ở mọi địa hình có thể gập lại kích thước 
di động. Kết cấu chắc chắn và cạnh răng cưa 
giúp thao tác nhẹ nhàng trong các nhiệm vụ 
khó khăn nhất. Hoàn thiện với thương hiệu 
được khắc bằng laser.

51LGGF387BKA

Màu đen

Màu đen

51LGGF391BKA

•  Kìm hoạt động lò xo.
• Dao với khóa an toàn
• Dụng cụ mở chai
• Lưỡi dao răng cưa.
• Vặn vít Phillips.
• Đồ khui hộp.

TÍNH NĂNG

Làm mọi thứ. Đi bất cứ đâu. Công cụ tiện dụng này đã được 
thiết kế để sử dụng trong trường hợp khó khăn cả trên đường 
trường và địa hình. Gồm có 9 công cụ riêng lẻ được làm từ thép 
không gỉ được gia cố.*

S Ự  T H Í C H  Ứ N G
BỘ DỤNG CỤ ĐA NĂNG ABOVE AND BEYOND

51LGGF388BKA

Màu cam

• Kìm.
• Dụng cụ mở chai được tích hợp 
 sẵn trong dụng cụ cắt.
• Móc đa năng carabiner để treo 
 vào túi.
• Vặn vít Phillips.
• Dao với khóa an toàn.

TÍNH NĂNG

Kích thước bỏ túi và có thể đóng gói cùng các công 
cụ khác. Dụng cụ đa năng bỏ túi tất cả trong một này 
được làm từ thép không gỉ và được gia cố bằng vỏ 
nhôm màu đen. Kích cỡ nhỏ, kiểu dáng đẹp, nhưng 
thực sự hữu ích.*

BỘ DỤNG CỤ ĐA NĂNG BỎ TÚI
ABOVE AND BEYOND

*Quy định độ tuổi tối thiếu có thể sử dụng.

*Quy định độ tuổi tối thiếu có thể sử dụng. 83
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Dây đeo cao su mềm.

200m
ĐÃ THỬ NGHIỆM Ở ĐỘ SÂU

Vỏ chống sốc độ bền cao.

Được thiết kế bởi các chuyên gia. Được sử dụng bởi các chuyên 
gia. Chiếc đồng hồ độc quyền này, được tạo ra với sự hợp tác của 
nhà sản xuất đồng hồ cao cấp Elliot Brown từ Anh Quốc, mang 
đến khả năng xem giờ chính xác và độ bền không ngừng nghỉ. 
Màn hình tinh thể sapphire chống xước, gờ một chiều, mặt số và 
kim dạ quang. Với hai loại dây đeo linh hoạt trên mọi địa hình. 
Chống va đập. Ba vòng đệm để bảo vệ chống nước. Và có khả 
năng tiếp xúc lâu dài với các yếu tố khắc nghiệt. Đó là một chiếc 
đồng hồ không có giới hạn.

B Ề N  B Ỉ
ĐỒNG HỒ CHUYÊN NGHIỆP 
LAND ROVER X ELLIOT BROWN HOLTON

Gờ đơn hướng có độ bám cao.

Dây đeo vải kỹ thuật. 43mm
ĐƯỜ NG KÍNH M ẶT

5,000G
CHỐNG SỐC

• Đường kính mặt 43mm.
• Được thử nghiệm ở độ sau 
 200m dưới mặt nước.
• Núm vặn ba lỗ vặn.

• Dây đeo cao su chịu được 
 nhiệt độ khắc nghiệt.
• Kim và vạch số phát sáng 
 Super-LumiNova.

TÍNH NĂNG

51LHWM992BKA

Màu đen 
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Thân xe được in logo Land Rover,
giá nóc có thể tháo rời với hộp để
đồ, khay đựng đồ, thang và ri tăng
độ bám đường, cửa, nắp ca-pô và 
cửa khoang hành lý có thể mở ra, 
cùng với nội thất chi tiết như thật.

Xoay bánh xe dự
phòng gắn phía sau
để mở cửa sau.

Các chức năng bao gồm hệ
thống lái làm việc như thật,
hệ dẫn động bốn bánh toàn
thời gian với 3 bộ vi sai, hệ
thống treo độc lập trên cả
hai trục và một tời có thể
hoạt động.

Hộp số tuần tự 4 tốc độ
và hộp số phụ với hai chế
độ cầu nhanh và cầu
chậm.

Mang tính biểu tượng. Tỉ lệ chính xác. Tận mắt trải nghiệm thiết 
kế xe huyền thoại đầu tiên với LEGO® Technic ™ Land Rover
Defender. Được hợp tác phát triển với LEGO®. Thích hợp cho 
độ tuổi 11+. Tổng cộng 2,573 miếng ghép.

T R U Y Ề N  C Ả M  H Ứ N G
LEGO ® TECHNIC ™ LAND ROVER DEFENDER 90

51LGGF397MXA

Màu xanh lá

Nhấc nắp capô lên để xem
chi tiết động cơ 6 xi-lanh
thẳng hàng với các pittông
chuyển động.

87
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Xe mô hình phiên bản sưu tập của Land Rover Defender 90 mới
màu xanh lá Pangea với mui xe màu tương phản. Mô hình chất
lượng cao được làm từ hợp kim kẽm.

XE MÔ HÌNH DEFENDER 90 FIRST EDITION 
TỈ  LỆ 1:43

Màu xanh Pangea
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/2021

51LGDC921GNY

XE MÔ HÌNH DEFENDER 110 X TỈ  LỆ 1:43
Xe mô hình phiên bản sưu tập của Land Rover
Defender 110 X mới màu đá Gondwana. Mô hình
chất lượng cao được làm từ hợp kim kẽm.

Màu đá Gondwana
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/2021
51LGDC953BNY

XE MÔ HÌNH DEFENDER 110 VỚI GÓI THÁM 
HIỂM CHUYÊN NGHIỆP TỈ  LỆ 1:43
Xe mô hình phiên bản sưu tập của Land Rover
Defender 110 mới màu bạc Indus với gói phụ
kiện thám hiểm chuyên nghiệp. Mô hình chất
lượng cao được làm từ hợp kim kẽm.

Màu bạc Indus 
ĐƯỢC BÁN RA TỪ THÁNG 1/2021

51LGDC922SLY

Land Rover Defender mới đại diện cho hơn 70 năm đổi mới. 
Bộ sưu tập xe mô hình này thể hiện tất cả phong cách chắc 
chắn, mang tính biểu tượng. Được làm từ chất liệu cao cấp. 

Phong phú với các chi tiết và truyền tải với một lịch sử 
huyền thoại.

X E  M Ô  H Ì N H
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HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
TRANG PHỤC

K ÍCH CỠ N A M CHUẨ N A NH QUỐC VÒNG NGỰC (CM)

XS 79 - 84

S 86 - 91.5

M 94 - 99

L 101.5 - 106

XL 109 - 114

XXL 117 - 122

XXXL 125 - 130

K ÍCH CỠ NỮ CHUẨ N A NH QUỐC VÒNG NGỰC (CM)

8 78.5 - 81

10 82 - 86

12 87 - 91.5

14 92 - 96.5

16 97 - 101.5

18 102 - 106.5

Tình trạng sẵn có của sản phẩm và giá cả có thể thay đổi. Tất cả các bản sao và hình ảnh vẫn thuộc bản quyền của Jaguar Land Rover. Chính xác vào thời điểm 
xuất bản; tùy thuộc vào tính sẵn có và thị trường; Jaguar Land Rover có quyền loại bỏ hoặc thay đổi đặc điểm kỹ thuật của các mặt hàng trong phạm vi bất kỳ 
lúc nào.

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG
CỦA TRANG PHỤC

ÁO KHOÁC GIỮ NHIỆT SCORIA

ÁO KHOÁC LAI RODINIA

ÁO PACA VẢI TEPHRA GORE-TEX

ÁO KHOÁC BỀN NHIỆT

ÁO KHOÁC NHẸ GORE-TEX

ÁO GIỮ NHIỆT HAI MẶT

919 0
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BỘ SƯU TẬP
DI SẢN
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L AND ROVER BỘ SƯU TẬP DI SẢN

9 4 95

Năm 1948, Maurice Wilks và anh trai
Spencer đã cho ra mắt chiếcLand Rover. 

Hơn 70 năm sau, một bản phác thảo 
trên cát ở Anglesey nay đã trở thành 

một biểu tượng quốc tế cho các cuộc 
phiêu lưu. Một biểu tượng sống mãi với 
Bộ sưu tập di sản của chúng tôi. Trang 
phục và phụ kiện phong cách sống lấy 

cảm hứng từ di sản phong phú của Land 
Rover và được chế tạo để tồn tại cho 

các thế hệ sau.

BIỂU TƯỢNG
SỐNG

9 4 95
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L AND ROVER
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MŨ LƯỠI TRAI DI SẢN CHO NAM VÀ NỮ
Mũ lưỡi trai cổ điển màu xám với đỉnh và
viền màu xanh nước biển. Logo di sản
được thêu ở mặt trước với thẻ thương
hiệu ở một bên.
Màu xám - 51LFCH943GMA

ÁO THUN NAM DI SẢN HOẠT TIẾT
Áo phông 100% cotton với logo di sản
trên ngực áo. Nhãn dệt trên cổ áo và thẻ
thương hiệu bên hông in chữ Land Rover.
Màu xám
XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL 
XXXXL

51LFTM946GMB 
51LFTM946GMC 
51LFTM946GMD 
51LFTM946GME 

51LFTM946GMF 
51LFTM946GMG 
51LFTM946GMH 
51LFTM946GM3

ÁO SƠMI NAM BẰNG VẢI FLANNEL
Tính chất di sản thể hiện ở từng đường may.
Chiếc áo sơ mi 100% sợi vải màu xám này 
có thiết kế séc nguyên bản với các nút giả 
sừng, nút cổ áo, hai túi trước ngực và thẻ 
thương hiệu di sản.
Màu xám

ÁO THUN POLO NAM DI SẢN
Áo thun polo 100% cotton màu xám
với phần tương phản ở ngực trên. Đặc
trưng với cổ áo và cổ tay áo có viền
tương phản và thẻ bên hông in chữ Land
Rover. Logo di sản được thêu trên tay áo.
Màu xám

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL

51LFPM950GMB
51LFPM950GMC
51LFPM950GMD
51LFPM950GME

51LFPM950GMF
51LFPM950GMG
51LFPM950GMH

9 6

L AND ROVER BỘ SƯU TẬP DI SẢN

97

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL 
XXXL

51LFSM948GYB  
51LFSM948GYC
51LFSM948GYD
51LFSM948GYE

51LFSM948GYF
51LFSM948GYG
51LFSM948GYH
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VÍ DI SẢN BẰNG VẢI CANVAS
Một chiếc ví cổ điển có sáu khe
đựng thẻ và một tấm ngăn để cất
bộ dụng cụ đa năng Defender. Có
logo di sản được khắc laser và
đường chỉ khâu màu trắng. Bộ
dụng cụ đa năng Defender được
bán riêng.
Màu xanh Navy - 51LGGF481NVA

BỘ DỤNG CỤ ĐA NĂNG DEFENDER
Bộ dụng cụ đa năng bằng thép đen 
có kích thước bằng thẻ tín dụng được 
chế tác mô phỏng hình ảnh chiếc 
Defender. Có một loạt các công cụ 
thiết thực bao gồm cả dụng cụ đo độ 
mòn của lốp.
Màu đen - 51LDTT619NVA

9 9
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ĐỒNG HỒ LAND ROVER CỔ ĐIỂN
Một sự mới mẻ về di sản cổ điển. Có
vòng bezel xoay bên ngoài có thể được
căn chỉnh để theo dõi múi giờ thứ hai.
Với kim và chỉ số dạ quang, chữ Land
Rover, lịch ngày và dây đeo bằng da Ý
có vân. Chống nước đến 10 ATM. Kèm
theo hộp trưng bày Land Rover.
Màu trắng - 51LHWM975WTA

ĐỒNG HỒ LAND ROVER DI SẢN
Một chiếc đồng hồ đưa bạn trở lại quá
khứ. Lấy cảm hứng từ thiết kế đồng hồ
phi công nguyên bản, nó có mặt số
phụ đồng hồ bấm giớ, biểu tượng di
sản và dây đeo bằng da với các chi tiết
khâu trang trí. Hoàn chỉnh với lịch, mặt
số màu đen mờ và vỏ mạ ion. Kèm theo
hộp trưng bày Land Rover.
Màu đen - 51LHWM977BKA

10 0 101
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MÓC KHÓA DEFENDER
Mang theo tinh thần của
Defender theo bên mình.
Chiếc chìa khóa đúc thu nhỏ
được mạ niken này có logo
Land Rover được khắc vào
vòng chia.
Màu bạc - 51LEKR323SLA

GẤU BÔNG THÁM HIỂM
Người bạn đồng hành
trung thành cho tất cả các
chuyến thám hiểm của trẻ
em. Gấu bông thám hiểm
Land Rover mặc áo có huy
hiệu hình Land Rover, quần
đùi và mũ thám hiểm cùng
túi xách.
Màu nâu - 51LDTY913BNA

MÓC KHÓA VỚI DỤNG
CỤ MỞ NẮP CHAI DI SẢN
Chìa khóa tiện dụng bọc da
cao cấp với dụng cụ mở nắp
chai. Đặc trưng với logo Di
sản được chạm nổi, vòng chia
và một dụng cụ mở nắp chai.
Màu nâu - 51LFKR360BNA

CỐ SỨ LOGO DI SẢN
Cốc sứ bằng sứ trắng với
logo di sản ở một bên và
mặt còn lại in hình Land
Rover Defender.
Màu trắng - 51LFMG363WTA

SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

BỘ HUY HIỆU DI SẢN
Bộ ghim huy hiệu có một loạt các
huy hiệu Land Rover mang tính
biểu tượng. Bao gồm Series I,
Range Rover cổ điển, logo di sản,
huy hiệu hình bầu dục và logo di
sản Station Wagon. Kèm theo hộp
thiếc để trưng bày.
Bộ 5 cái - 51LFGF362NVA

SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

SÁCH BIỂU TƯỢNG
LAND ROVE R
Cuốn sách chính thức của
Land Rover bao gồm các mẫu
Series và Defender. Bao gồm
mười chương kỷ niệm những
chiếc xe mang tính biểu tượng 
và những đã người lái chúng.
200 trang - 51LFGF412NAA
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TÚI DA DU LỊCH CUỐI TUẦN
Dễ dàng đóng gói đồ đạc với tính linh 
hoạt cao. Được làm từ chất liệu da nâu 
hạt tự nhiên thấm dầu có độ dẻo dai cao, 
chiếc túi da dùng cho cuối tuần này linh 
hoạt theo mọi cách. Lý tưởng cho các 
chuyến đi trong ngày hoặc các chuyến du 
lịch kéo dài, nó có tay cầm chắc chắn, dây 
đeo vai có đệm có thể tháo rời và một túi 
khóa kéo thiết thực. Bao gồm túi bảo vệ
chống bụi.
R 40cm C 18cm
Màu nâu - 51LELU364BNA

TÚI ĐEO CHÉO DI SẢN
Một chiếc túi vải thô có dây rút qua vai màu
xanh Navy với đường viền màu trắng. Được
làm từ vải canvas cứng, chiếc túi này có thêu
logo di sản ở mặt trước.
C 50cm D 30cm
Màu xanh Navy - 51LFLG361NVA

TÚI TOTE DI SẢN
Mang tinh thần bền bỉ của Land Rover 
cùng bạn mọi lúc mọi nơi. Túi tote vải 
100% cotton có thể tái sử dụng với đồ 
họa mẫu Series I ở phía trước.
Màu trắng - 51LFLU046WTA
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CỐC SỨ HUE 166
Bắt đầu một ngày mới với chiếc 
cốc sứ màu xanh lá Grasmere, có 
biểu tượng HUE 166 với đường 
viền phù điêu. Có thể sử dụng 
trong lò vi sóng và máy rửa chén.
Màu xanh lá Grasmere -

51LRCEAHUEG

    SỔ TAY VÀ
NG Ă N ĐỰ NG HỒ SƠ H U E
Sổ tay canvas HUE dùng để
chi chú và sắp xếp lịch với một
đường khâu tương phản màu
xám và ngăn đa năng để lưu
trữ giấy tờ nhỏ. Logo HUE 166
được dệt trên bìa.
Grasmere Green - 51LDNB562GNA

    SỔ TAY H U E  
K ÍC H TH ƯỚC A6
Được làm bằng giấy đá thân
thiện với môi trường, dai, chống
rách, thấm dầu và chống thấm 
nước, sổ tay A6 này có biểu 
tượng biển số HUE 166. Bao 
gồm một bản vẽ kỹ thuật của 
phiên bản HUE ở bên trong.
Màu xanh lá Grasmere - 51LDNB561GNA

1

2

1

2

GẤU BÔNG TEDDY HUE
Đồ chơi mềm của trẻ em trong trang 
phục di sản HUE 166 và mũ phẳng
bằng vải tuýt. Mang biểu tượng Land
Rover, gấu bông Teddy là một món
quà phổ biến cho bất kỳ đứa trẻ nào.
Thích hợp cho mọi lứa tuổi với sự giám
sát thích hợp của người lớn.
Màu nâu - 51LDTY618BNA

BÁT SỨ CHO THÚ CƯNG HUE
Bát sứ màu xanh lá Grasmere chắc 
chắn với logo biển số HUE 166 
được in nổi ở mặt trước.
Cỡ nhỏ - 51LFPT398GNA

Cỡ lớn - 51LDPT788GNA

MÓC KHÓA HU E 16 6
Móc khoá logo biển số HUE 166
cổ điển mạ crôm bóng bẩy.
Màu đen - 51LDKR914BKA

ÁO SƠ MI NAM HỌA TIẾT HUE
Chiếc áo thun 100% cotton với hình
vẽ kỹ thuật của chiếc HUE 166 nổi
tiếng trên ngực.
Màu đen

SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

Màu xám - 51LDTM558GY 

Màu trắng - 51LDTM558WT 

S 
M 
L 
XL 

XXL 
XXXL 
XXXXL

51LDTM558BKC 
51LDTM558BKD 
51LDTM558BKE 
51LDTM558BKF 

51LDTM558BKG 
51LDTM558BKH 
51LDTM558BK3
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VÒNG CỔ 
BARBOUR TARTAN
Vòng cổ bằng da Barbour
sản xuất cho Land Rover Tartan.
Các phụ kiện được làm bằng
kim loại mạ đồng thau.
S 
M 
L

51BEPT284MXC 
51BEPT284MXD 
51BEPT284MXE

DÂY DẮT BẰNG DA
BARBOUR TARTAN
Được làm từ da thật, dây
dắt thú cưng có đường chỉ
khâu màu tương phản và
các phụ kiện bằng kim
loại mạ đồng thau.
Một cỡ duy nhất - 51BEPT285MXA

DÂY DẮT  
BA R BOU R TA R TA N 
Dây dắt thú cưng thời trang 
và tiện dụng của Barbour sản 
xuất riêng cho Land Rover 
Tartan.

L 51BEPT287MXE

KHĂN RẰN BARBOUR 
TARTAN CHO THÚ CƯNG
Một chiếc khăn rằn được làm 
đặc biệt cho thú cưng, đặc 
trưng của Barbour và sản xuất 
riêng cho Land Rover Tartan. 
Chất liệu 100% cotton.
S / M - 51BEPT286MX4
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ÁO K HOÁC BA R BOU R C HO TH Ú CƯ NG
Giữ cho người bạn thân thiết an toàn
khỏi các yếu tố trong áo khoác sáp
chống nước. Được sản xuất bởi Barbour
cho Land Rover Tartan, nó có cổ áo để
nâng cao khả năng bảo vệ.

SỐ LƯỢNG CÓ HẠN
S 
M 
L

51BEPT289OLC 
51BEPT289OLD 
51BEPT289OLE

HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC ÁO CHOÀNG
CHO THÚ CƯNG

KÍCH CỠ S M L XL

GIỐNG CHÓ Terrier Spaniel Retriever Pointer

CỐ ĐẾN ĐUÔI 35cm 45cm 55cm 66cm

CHIỀU RỘNG PHẦN GIỮA 30cm 38cm 46cm 55cm

CHIỀU DÀI TỪ ĐẦU ĐẾN HÀM 44cm 57cm 70cm 82cm

CHIỀU DÀI DÂY 26cm 34cm 43cm 52cm

HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC TRANG PHỤC

NAM CHUẨN 
ANH QUỐC

XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

VÒNG NGỰC 

(CM)
88 92 97 102 107 112 117 122

HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC CỔ THÚ CƯNG

KÍCH CỠ S M L

SỐ ĐO CỔ 14mm x 40cm 19mm x 53cm 25mm x 63.5cm

ĐỂ VỪA CỔ 27.5cm x 35.5cm 36cm x 46mm 47cm x 56.5cm

CHIỀU DÀI TỪ ĐẦU 
ĐẾN HÀM

CHIỀU DÀI DÂY

CHIỀU RỘNG PHẦN GIỮA

CHIỀU DÀI TỪ ĐẦU ĐẾN HÀM

Tình trạng sẵn có của sản phẩm và giá cả có thể thay đổi. Tất cả các bản sao và hình ảnh vẫn thuộc bản quyền của Jaguar Land 
Rover. Chính xác vào thời điểm xuất bản; tùy thuộc vào tính sẵn có và thị trường; Jaguar Land Rover có quyền loại bỏ hoặc thay 
đổi đặc điểm kỹ thuật của các mặt hàng trong phạm vi bất kỳ lúc nào.
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Hãy ghé thăm đại lý
Land Rover để biết
thêm thông tin

Văn phòng:
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF
Số đăng ký tại Anh Quốc: 1672070.  
Mã số VAT đăng ký: GB927153228.


