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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Speck Presidio2 Pro, blue
– iPhone 12/12 Pro

Speck Presidio2 Pro, b/w
– iPhone 12/12 Pro

138486-9128
 849 Kč 

848709091161

138486-D143
 849 Kč 

848709091239

• PRESIDIO®2 PRO je dokonale ochranné 
pouzdro, které má měkkou povrchovou úpravu 
s protiskluzovým finišem

• technologie Microban® snižuje nárůst bakterií 
o 99 %

• zvýšené okraje poskytují lepší ochranu obrazovky

• technologie Presidio®2 Armor Cloud ™ tlumí 
a chrání váš telefon jako airbag

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

• materiál: PC + TPU

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138486-9128
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138486-D143
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Speck Presidio2 Grip, blue
– iPhone 12/12 Pro

Speck Presidio2 Grip, b/w
– iPhone 12/12 Pro

138487-9128
 949 Kč 

848709091246

138487-D143
 949 Kč 

848709091321

• PRESIDIO®2 je dokonale ochranné pouzdro, 
které má měkkou povrchovou úpravu 
s protiskluzovým finišem

• technologie Microban® snižuje nárůst bakterií 
o 99 %

• zvýšené okraje poskytují lepší ochranu obrazovky

• technologie Presidio®2 Armor Cloud ™ tlumí 
a chrání váš telefon jako airbag

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

• materiál: PC + TPU

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138487-9128
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138487-D143
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

• transparentní kryt se třpytkami odolává 
blednutí,zežloutnutí a poškrábání

• technologie Microban® snižuje nárůst bakterií 
o 99 %

• zvýšené okraje poskytují lepší ochranu obrazovky

• tenký design umožňuje snadné bezdrátové 
nabíjení

• extrémní odolnost při pádu

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

• materiál: PC + TPU

Speck Presidio Clear, glitter
– iPhone 12/12 Pro

Speck Presidio Grip, clear
– iPhone 12/12 Pro

138488-5636
 949 Kč 

848709091338

138493-5085
 949 Kč 

848709091482

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138488-5636
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138493-5085
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

• PRESIDIO®2 PRO je dokonale ochranné 
pouzdro, které má měkkou povrchovou úpravu 
s protiskluzovým finišem

• technologie Microban® snižuje nárůst bakterií 
o 99 %

• zvýšené okraje poskytují lepší ochranu obrazovky

• technologie Presidio®2 Armor Cloud ™ tlumí 
a chrání váš telefon jako airbag

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

• materiál: PC + TPU

Speck Presidio2 Pro, blue
– iPhone 12 Pro Max

Speck Presidio2 Pro, b/w
– iPhone 12 Pro Max

138498-9128
 849 Kč 

848709091833

138498-D143
 849 Kč 

848709091901

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138498-9128
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138498-D143
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

• PRESIDIO®2 PRO je dokonale ochranné 
pouzdro, které má měkkou povrchovou úpravu 
s protiskluzovým finišem

• technologie Microban® snižuje nárůst bakterií 
o 99 %

• zvýšené okraje poskytují lepší ochranu obrazovky

• technologie Presidio®2 Armor Cloud ™ tlumí 
a chrání váš telefon jako airbag

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

• materiál: PC + TPU

Speck Presidio2 Grip, blue
– iPhone 12 Pro Max

Speck Presidio2 Grip, b/w
– iPhone 12 Pro Max

Speck Presidio Grip, clear
– iPhone 12 Pro Max

138500-9128
 949 Kč 

848709091918

138500-D143
 949 Kč 

848709091994

138506-5085
 949 Kč 

848709092151

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138500-9128
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138500-D143
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=138506-5085
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Kód
Doporučená cena 
EAN

813102114343
 1 049 Kč 

810070361419

UAG Plyo, ice
– Xiaomi Mi 11 Lite/5G

• lehká konstrukce se vzduchovými rohy 
a zvýšenými okraji krytu

• odolné jádro krytu absorbující nárazy

• MIL STD 810G 516.6 certifikace odolnosti při 
pádu

• materiál: TPU + polykarbonát

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=813102114343
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Spigen Rugged Armor, black
– Galaxy A32 5G

ACS03046
 499 Kč 

8809756648120

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

• 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

• materiál: TPU

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS03046
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Kód
Doporučená cena 
EAN

GC33A-SP
 2 490 Kč 

850007562236

• GoCube je oceňovaná Rubikova kostka, která 
umožňuje každému se naučit zábavným 
a interaktivním způsobem, jak vyřešit 
nevyřešitelnou hádanku - správně a co nejrychleji

• GoCube podporuje učení hrou. Jedná se o velice 
inovativní nástroj pro budování a procvičování 
schopností jako řešení problémů či paměť

• rubikova kostka je vybavena nejen pokročilými 
senzory, které sledují a měří aktivitu, ale také 
inerciální měřící jednotkou, která sleduje úhlovou 
orientaci

• připojení k aplikaci GoCube je umožněno pomocí 
Bluetooth 5.0

• až si budete svými dovednostmi jisti, vyzvěte své 
přátele či lidi z celého světa na souboj!

• americký deník Wall Street Journal ocenil GoCube 
za jeden z nejlepších technologických dárků  
pro rok 2019

• magazín Wired zařadil kostku GoCube mezi  
13 nejlepších technologických hraček pro děti

GoCube Edge, full pack
interaktivní rubikova kostka

NOVÁ 

ZNAČKA

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=GC33A-SP


novinky 2021 květen 19. týden

10

Kód
Doporučená cena 
EAN

GoCube Rubik‘s Connected
interaktivní rubikova kostka

RBE001-CC
 1 990 Kč 

5060591711094

• chytrá verze klasické rubikovy kostky

• umožňuje každému se naučit zábavným 
a interaktivním způsobem, jak vyřešit 
nevyřešitelnou hádanku v sedmi krocích

• za pomoci aplikace sledujucí orientaci a pohyb 
kostky v reálném čase dokážete vyřešit hlavolam 
a ještě se u toho skvěle pobavíte!

• díky aplikaci získáte přesné statistiky o tom, jak se 
zdokonalujete!

• až si budete svými dovednostmi jisti, vyzvěte své 
přátele či lidi z celého světa na souboj!

• vhodné pro všechny věkové kategorie

NOVÁ 

ZNAČKA

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=RBE001-CC
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Nomad Titanium Band, black
– Apple Watch 44/42 mm

Nomad Leather Loop, natural
– Apple Airtag

Nomad Titanium Band, silver
– Apple Watch 44/42 mm

NM1A41BXT0
 6 499 Kč 

856500018133

NM01016885
 799 Kč 

856500010168

NM1A4HSXT0
 6 499 Kč 

856500018140

• stylový řemínek z vysoce kvalitního titanu

• titanová spojka a přezka

• kartáčovaný černý povrch

• nástroj na úpravu délky řemínku součástí balení

• řemínek je určený pro obvod zápěstí od 135 mm 
do 210 mm

• řemínek je navržený pro každodenní nošení

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=NM01016885
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=NM1A41BXT0
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=NM1A4HSXT0
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