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• Větší obrazovka nabízí snadnou navigaci 
a plynulé ovládání

• Velká paměť umožňuje nainstalovat 
více než 100 aplikací současně 
a spravovat více než 5500 digitálních 
prostředků

• Nakupujte, prodávejte, vyměňujte 
a rozšiřujte své kryptoměny, 
zabezpečte své NFT a získejte 
přístup k aplikacím DeFi a dalším 
prostřednictvím naší vlastní aplikace: 
Ledger Live

• Odesílejte a přijímejte své NFT 
s důvěrou a plnou transparentností 
v aplikaci Ledger Live.

• Náš bezpečný certifikovaný čip 
(CC EAL5+) chrání vaše aktiva před 
nejsofistikovanějšími útoky

• Upozorňujeme, že naše zařízení 
a aplikace Ledger Live nejsou 
kompatibilní s Chromebooky.

Jak je vaše krypto se službou 
Ledger bezpečnější?

• Vlastnictví kryptoměn se netýká 
umístění mincí, ale řízení přístupu. Se 
službou Ledger nemá k vašim mincím 
přístup nikdo jiný než vy (ani my).

Špičkové zabezpečení v oboru.

• Ledger Nano jsou jediné hardwarové 
peněženky, které kombinují nezávislou 
certifikaci třetí strany (ANSSI) TBC* 
s vlastním operačním systémem 
(BOLOS).

LEDGERSPLUS
2099 Kč
3760027782095

Ledger Nano S Plus Chraňte své kryptoměny, NFT a tokeny

Podporované kryptoměny zde:

Ledger Live: 
Krypto ekosystém se vším všudy

• Nakupujte více než 50 mincí a žetonů

• Vyměňte si mince nebo žetony během 
několika sekund

• Odesílejte/přijímejte mince z/do jiných 
peněženek nebo platforem.

• Snadno sledujte celé své portfolio

• Kontrolujte ceny kryptoměn, grafy a tržní 
kapitalizaci v reálném čase

• Vsázejte svá aktiva a sledujte jejich růst 
v reálném čase

• Připojte se k dApps jako 1inch nebo Lido 
a zapojte se do Webu 3.0!

• Ke správě mincí nebo tokenů, které Ledger 
Live zatím nepodporuje, můžete také použít 
schválenou peněženku třetí strany.

Transakční služby nákupu, výměny, půjčování 
a prodeje poskytují partneři třetích stran. 
Společnost Ledger neposkytuje žádné rady ani 
doporučení ohledně využívání těchto služeb 
třetích stran.

https://www.ingredieuropa.com/product/LEDGERSPLUS
https://www.ledger.com/supported-crypto-assets
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NL59-0001BM-9PK
399 Kč
4897105330530

NL59-0001PM-9PK
399 Kč
4897105330547

Nanoleaf Lines Skin, matte black 9pcs

Nanoleaf Lines Skin, matte pink 9pcs

• pomocí těchto 
ultralehkých 
nacvakávacích krytů 
můžete okamžitě 
změnit vzhled svého 
rozvržení a přizpůsobit 
ho svému osobnímu 
stylu

• není nutná žádná páska 
ani další instalace

https://www.ingredieuropa.com/product/NL59-0001BM-9PK
https://www.ingredieuropa.com/product/NL59-0001PM-9PK
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APCSE-CRVE-PCH-V2
599 Kč
4895200445210

APCSE-CRVE-GRN-V2
599 Kč
4895200445203

APCSE-CRVE-BLK-V2
599 Kč
4895200445197

APCSE-CRVE-IND-V2
599 Kč
4895200445227

Native Union Curve Case, black
– AirPods 3

Native Union Curve Case, peach
– AirPods 3

Native Union Curve Case, sage
– AirPods 3

Native Union Curve Case, indigo
– AirPods 3

• elegantní pouzdro 
s texturovaným 
silikonem a osobním 
stylem

• dokonale kopíruje tvary 
krabičky AirPods 3. 
generace

• speciální úprava 
povrchu zamezuje 
usazování prachu

• možnost nabíjení 
krabičky v pouzdru

• kompatibilní 
s bezdrátovým 
nabíjením

https://www.ingredieuropa.com/product/APCSE-CRVE-BLK-V2
https://www.ingredieuropa.com/product/APCSE-CRVE-IND-V2
https://www.ingredieuropa.com/product/APCSE-CRVE-PCH-V2
https://www.ingredieuropa.com/product/APCSE-CRVE-GRN-V2
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Pitaka Air case, black/grey
– Apple Watch 7 45 mm

Pitaka MagEZ case, black/grey
– Airpods Pro

KW2002A
1399 Kč
8594184314203

APM5001
2449 Kč
8594184314210

• navrženo z vysoce kvalitního 
aramid vlákna

• extrémně odolný

• odolné proti poškrábání 
a plamenům

• lehký a tenký kryt

• Aramid je tvrdší a flexibilnější 
alternativa k uhlíkovým 
vláknům

• přesné výřezy pro snadný 
přístup k funkcím a ovládacím 
prvkům zařízení

• neruší mobilní, Wi-Fi ani GPS 
signál

• kompatibilní se všemi 
nabíjecími doplňky a řemínky

https://www.ingredieuropa.com/product/KW2002A
https://www.ingredieuropa.com/product/APM5001
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