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Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

• vysoce odolné kvalitní pouzdro s originálním designem

• patentovaná kompozitní konstrukce – tvrdý plášť 
pouzdra s jádrem z odolného plastu

• rohy pouzdra jsou vyztužené a ochrání tak Vaše zařízení 
před otřesy a nárazy

• nastavitelný stojan

224012114040
2999 Kč
840283900143

224011114040
1799 Kč
840283900136

UAG Metropolis, black
– Samsung Galaxy Tab S8+/S7+

UAG Metropolis, black
– Samsung Galaxy Tab S8/S7

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=224012114040
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=224011114040


Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

• dvouvrstvá konstrukce 
s Air Cushion 
Technology®

• zvýšené okraje pro 
lepší ochranu displeje 
a fotoaparátu

• odolný výklopný 
stojánek

• materiál: TPU + PC

Kód
Doporučená cena 
EAN

ACS01606
1849 Kč
8809710755857

ACS01609
1949 Kč
8809710755888

Spigen Tough Armor Pro, black
– Samsung Galaxy Tab S8/S7

Spigen Tough Armor Pro, black
– Samsung Galaxy Tab S8+/S7+

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS01606
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS01609


Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

• přenosný portfoliový 
design pro každodenní 
potřeby a pero Surface Pen

• možnost složení do dvou 
různých poloh jako stojánek

• úplné soukromí a krytí 
s bezpečným magnetickým 
uzávěrem

• pohodlné a bezpečné 
držení jednou rukou pomocí 
poutka

• materiál: polykarbonát, 
látka

ACS04208
1949 Kč
8809811857917

ACS04207
1949 Kč
8809811857900

Spigen Stand Folio, black
– Microsoft Surface Pro 8

Spigen Stand Folio, gray
– Microsoft Surface Pro 8

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS04208
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS04207


Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

• stylový vzhled s charakteristickým 
černým matným povrchem a doplňky 
ve stylu karbonových vláken

• mírně zvýšené okraje krytu pro lepší 
ochranu

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

• materiál: TPU

ACS04266
549 Kč
8809811858402

Spigen Rugged Armor, black
– Xiaomi Redmi Note 11T 5G/11 5G/POCO M4 Pro 5G

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS04266


Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

062CS26015
449 Kč
8809640254215

ACS02224
449 Kč
8809756640933

Spigen Rugged Armor, navy blue
– Apple Watch 45mm/44mm

Spigen Rugged Armor, olive
– Apple Watch 45mm/44mm

• odolný a pevný kryt, 
který chrání před pády 
a poškrábáním

• matný povrch

• kryt mířně přesahuje přes 
displej pro lepší ochranu 
displeje

• plný přístup ke všem funkcím

• materiál: TPU

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=062CS26015
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS02224


Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

ACS02250
549 Kč
8809756641183

Spigen Liquid Air, navy blue
– iPhone 12/12 Pro

• zvýšené okraje krytu 
nadzdvihují displej 
a fotoaparát z rovného 
povrchu

• Mil-grade certifikace 
odolnosti při pádu s Air 
Cushion Technology® 
v rozích krytu

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

• kompatibilní s bezdrátovým 
nabíjením

• materiál: TPU

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS02250


Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

AGL04233
1449 Kč
8809811858150

AGL04234
1349 Kč
8809811858167

Spigen Glas.tR Slim 1 Pack
– MacBook Pro 14“ 2021

Spigen Glas.tR Slim 1 Pack
– MacBook Pro 16“ 2021

• transparentní tvrzené sklo - tvrdost 9H

• po aplikaci skla zůstává 100% citlivost obrazovky

• oleofobní povrch zabraňující otiskům prstů

• kompatibilní se Spigen kryty

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=AGL04233
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=AGL04234


Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

AGL04226
1699 Kč
8809811858082

AGL02032
999 Kč
8809710759114

AGL02033
1199 Kč
8809710759121

Spigen EZ Fit Glas.tR Slim 1 Pack
– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Spigen EZ Fit Glas.tR Slim 1 Pack
– Samsung Galaxy Tab S8/S7

Spigen EZ Fit Glas.tR Slim 1 Pack
– Samsung Galaxy Tab S8+/ S7+ 

• transparentní tvrzené 
sklo - tvrdost 9H

• součástí balení 
pomocný instalační 
rámeček

• po aplikaci skla 
zůstává 100% citlivost 
obrazovky

• oleofobní povrch 
zabraňující otiskům 
prstů

• kompatibilní se Spigen 
kryty

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=AGL02033
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=AGL02032
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=AGL04226


Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

• ultra tenký a lehký kryt

• vyrobeno ze 100% aramidu - high-tech luxusního 
materiálu

• protiskluzový povrch

• chrání před poškrábáním a pády

• dokonale kopíruje úzké a zaoblené tvary zařízení

• zabudované kovové plíšky pro správnou funkci s Pitaka 
držáky

• kompatibilní s Pitaka držáky

• možnost nabíjení a synchronizace v krytu

• snadné nasazení i sejmutí krytu

KS2201
2199 Kč
8594184314197

Pitaka MagEZ case, black/grey
– Galaxy S22

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=KS2201


Kód
Doporučená cena 
EAN

2022  | 11. týden  | 14. března

• Vysoce funkční bezdrátová 
nabíječka s vestavěným stojánkem 
pro Apple Watch

• 3 vysoce výkonné nabíjecí cívky 
jsou vybaveny funkcí magnetického 
vyrovnávání, což zjednodušuje 
hledání hotspotu nabíjení a zvyšuje 
účinnost nabíjení. 

• Součástí jsou i dva výstupní porty, 
1 USB-A a 1 USB-C řešící všechny 
vaše potřeby nabíjení

Vlastnosti:

• Zarovnání bez připevnění - díky 
magnetům, které se zarovnávají 
s magnety MagSafe dosáhnete 
vždy dokonalého zarovnání.

• Ultimátní dodávka energie - díky 
3 vysoce výkonným magnetickým 

cívkám nabíjí Base Station Hub 
jedno nebo dvě zařízení současně 
výkonem až 10 W pro každé z nich.

• Tenký, elegantní design - Každý 
detail je důležitý. Base Station 
Hub s výškou rámu jeden 
centimetr a elegantní konstrukcí 
z ořechového dřeva a hliníku slouží 
jako prvotřídní řešení pro nabíjení 
každého zařízení

• Design, který se hodí kamkoli - LED 
indikátory nabíjení se rozsvítí, když 
telefon položíte na polstrovanou 
koženou nabíjecí plochu, a senzor 
okolního světla je automaticky 
ztlumí, když ztlumíte světla.

• Nabíjí až čtyři zařízení - poskytuje 
centrální nabíjecí stanici pro 
všechna vaše zařízení. Nabíjí až 
4 zařízení současně (2 bezdrátově, 
2 kabelem).

Technické údaje:

• magneticky polstrovaný kožený povrch

• rychlost bezdrátového nabíjení až 10 W

• port USB-C PD 18W

• port USB-A 7,5 W

• senzor okolního světla v noci ztlumí LED diody

NM01862185
4999 Kč
856500018621

Nomad Base Station Apple Watch 
with Magnetic Alignment V3, black

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=NM01862185
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