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NM01151685
4099 Kč
856500011516

NM01174585
4099 Kč
856500011745

Nomad Base One Max, carbide

Nomad Base One Max, silver

• Bezdrátová nabíječka 
Base One Max je navržena 
s oficiální technologií MagSafe 
a technologií nabíjení 
Apple Watch a nabízí dosud 
nejjednodušší nabíjení.

• integrovaná nabíječka Apple 
Watch má ochrannou měkkou 
dotykovou nabíjecí základnu. 
Díky tomu se dá na hodinkách 
používat režim nočního stolku 
a zároveň lze integrovanou 
nabíječku MagSafe použít 
k napájení sluchátek AirPods 
nebo iPhonu.

• zatížené kovové tělo a vyvýšený 
skleněný panel je navržený 
tak, aby skvěle doplnil jakýkoli 
prostor

• Upozornění: Vyžaduje 30W 
adaptér (není součastí balení)

Vlastnosti:

• Nové pojetí nabíjení - 
s výkonem 15 W nabízí rychlost 
nabíjení iPhonu srovnatelnou 
s kabelem. To znamená méně 
času na nabíjení a více času 
na to, co máte rádi se svými 
zařízeními.

• Elegantní design - Každý detail 
je důležitý. Base One Max 
s výškou rámu jeden centimetr 
a elegantní konstrukcí z vysoce 
kvalitního kovu se skleněným 
panelem slouží jako prvotřídní 
řešení pro nabíjení

Technické údaje:

• vysoce kvalitní kovové šasi + 
prémiový skleněný panel

• nabíjecí základna z TPU odolná 
proti prachu a poškrábání

• rychlost bezdrátového nabíjení 
až 15 W

• Apple Watch se nabíjejí rychlostí 
až 5 W

• Váha: 900 g

Kompatibilita

• nabíjí iPhone 8 a novější stejně 
jako jakékoli bezdrátové nabíjecí 
zařízení Qi

• funkce magnetického vyrovnání 
MagSafe funguje pouze 
s iPhonem 12 a novějším

• zvýšená nabíječka MagSafe 
zajišťuje kompatibilitu 
s jakoukoli tloušťkou 
fotoaparátu telefonu

• kompatibilní s hodinkami Apple 
Watch Series 4, 5, 6 a 7

Balení obsahuje:

• bezdrátová nabíječka

• USB-C kabel

https://www.ingredieuropa.com/product/NM01151685
https://www.ingredieuropa.com/product/NM01174585
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NM01150985
2899 Kč
856500011509

NM01898085
2899 Kč
856500018980

Nomad Base One, carbide

Nomad Base One, silver

• Base One poskytuje oficiální 
nabíjení MFi MagSafe s výkonem 
až 15 W

• zatížené kovové tělo 
s vyvýšeným skleněným 
panelem je navržený tak, aby 
skvěle doplnil jakýkoli prostor

• Upozornění: Vyžaduje 30W 
adaptér (není součastí balení)

Vlastnosti:

• Nové pojetí nabíjení - 
s výkonem 15 W nabízí rychlost 
nabíjení iPhonu srovnatelnou 
s kabelem. To znamená méně 
času na nabíjení a více času 
na to, co máte rádi se svými 
zařízeními.

• Elegantní design - Každý 
detail je důležitý. Base One 
s výškou rámu jeden centimetr 
a elegantní konstrukcí z vysoce 
kvalitního kovu se skleněným 
panelem slouží jako prvotřídní 
řešení pro nabíjení

Technické údaje:

• vysoce kvalitní kovové šasi + 
prémiový skleněný panel

• nabíjecí základna z TPU odolná 
proti prachu a poškrábání

• rychlost bezdrátového nabíjení 
až 15 W

• Váha: 515 g

Kompatibilita

• nabíjí iPhone 8 a novější stejně 
jako jakékoli bezdrátové nabíjecí 
zařízení Qi

• funkce magnetického vyrovnání 
MagSafe funguje pouze 
s iPhonem 12 a novějším

• zvýšená nabíječka MagSafe 
zajišťuje kompatibilitu 
s jakoukoli tloušťkou 
fotoaparátu telefonu

Balení obsahuje:

• bezdrátová nabíječka

• USB-C kabel

https://www.ingredieuropa.com/product/NM01150985
https://www.ingredieuropa.com/product/NM01898085
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• velmi kvalitní, luxusní a odolné kožené pouzdro

• vyrobeno z kvalitní americké Horween kůže

• dokonale kopíruje tvary krabičky Apple AirPods Pro

• chrání zařízení před poškrábáním a pády

• možnost nabíjení krabičky v pouzdru

• kůže si postupem času vytváří vlastní unikátní patinu

• kompatibilní s bezdrátovým nabíjením

NM01003885
999 Kč
856500010038

Nomad Leather case, natural 
- AirPods 3

https://www.ingredieuropa.com/product/NM01003885
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• 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

ACS04160
549 Kč
8809811861228

AGL04620
549 Kč
8809811861747

AGL04308
549 Kč
8809811858792

Spigen Rugged Armor, black
– Samsung Galaxy M23 5G

Spigen AlignMaster Glas.tR 1 Pack
– Samsung Galaxy M53 5G

Spigen Glas.tR Slim 2 Pack
– Samsung Galaxy M23 5G/M33 5G

https://www.ingredieuropa.com/product/ACS04160
https://www.ingredieuropa.com/product/AGL04620
https://www.ingredieuropa.com/product/AGL04308
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