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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 10. týden  | 9. března

• transparentní pevný 
kryt s vyztuženými 
hranami

• technologie Air Guard 
slouží k ochraně rohů

• kompatibilní 
s bezdrátovým 
nabíjením

• materiál: TPU + 
Polykarbon

4894240103531
399 Kč
4894240103531

4894240159767
399 Kč
4894240159767

ESR Air Armor, clear
– iPhone SE 2022

ESR Air Armor, clear black
– iPhone SE 2022

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240103531
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240159767


Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 10. týden  | 9. března

• kryt s vyztuženými hranami a protiskluzovým designem 
s drážkami

• díky rohům Air-Guard a bočním stranám z polymeru, 
tlumící nárazy, snižuje toto pouzdro rizika rozbití

• vestavěný kovový stojánek podporuje vertikální 
i horizontální zobrazení. V horizontálním režimu se dá 
libovolně nastavit úhel pro vždy výjimečný zážitek ze 
sledování

• robustní kloub a pevná konstrukce z hliníkové slitiny 
umožňují nastavit úhel v režimu na šířku až do 60 stupňů. 
Pant byl podroben přísnému testování, abyc bylo 
zajištěno, že si zachová pevnost i po 3 000 použitích.

• mírně zvýšené okraje poskytují lepší ochranu obrazovky

• přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, 
senzorům a dalším funkcím zařízení

ESR Air Shield Boost, clear
– iPhone SE 2022

4894240103517
499 Kč
4894240103517

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240103517


Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 10. týden  | 9. března

4894240103456
399 Kč
4894240103456

4894240103463
399 Kč
4894240103463

4894240103487
399 Kč
4894240103487

4894240103470
399 Kč
4894240103470

ESR Halo, red
– iPhone SE 2022

ESR Halo, silver
– iPhone SE 2022

ESR Halo, rose gold
– iPhone SE 2022

ESR Halo, black
– iPhone SE 2022

• stylový transparentní 
kryt s barevným 
rámečkem

• lehká a tenká 
konstrukce

• kompatibilní 
s bezdrátovým 
nabíjením

• materiál: TPU

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240103470
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240103487
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240103463
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240103456


Kód
Doporučená cena 

EAN

Kód
Doporučená cena 

EAN

2022  | 10. týden  | 9. března

4894240103449
399 Kč
4894240103449

4894240103425
499 Kč
4894240103425

ESR Project Zero, clear
– iPhone SE 2022

ESR Ice Shield, clear
– iPhone SE 2022

• transparentní pouzdro s unikátní 
kombinací TPU materiálu 
a tvrzeného skla na zádech

• mírně zvýšené okraje poskytují lepší 
ochranu obrazovky

• zadní strasna je pokryta oleofobní 
vrstvou, která zabraňuje vytváření 
otisků prstů

• kompatibilní s bezdrátovým 
nabíjením

• materiál: TPU + tvrzené sklo

• tenký, transparentní kryt

• mírně zvýšené okraje poskytují lepší 
ochranu obrazovky

• přesné výřezy nabízí plný přístup 
k fotoaparátu, senzorům a dalším 
funkcím zařízení

• materiál: TPU

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240103425
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=4894240103449
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