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CAT100APD3BLK
1499 Kč
4897041802511

CAT100APD3GRN
1499 Kč
4897041802535

Catalyst Total Protection case, black
– Airpods 3 

Catalyst Total Protection case, green
– Airpods 3 

• toto patentované pouzdro bylo navrženo 
s ohledem na odolnost.

• navrženo pro dokonalou vodotěsnou ochranu. 
Toto plně utěsněné pouzdro má nejen 
certifikaci IP68, ale lze ho také ponořit až do 
hloubky 330 stop/100 m, což zajišťuje úplnou 
a dokonalou ochranu.

• díky silikonovému vnitřku pohlcujícímu nárazy 
a odolnému polykarbonátovému vnějšku 
umožňuje toto pouzdro ochranu proti pádu 
z výšky až 10 stop/3 m.

• pouzdro lze mýt vodou a mýdlem, aby se snížilo 
množství nečistot na povrchu, lze jej čistit 
pomocí 70% izopropanolu nebo 70% etanolu

• pouzdro je kompatibilní s bezdrátovými/
QI nabíjecími podložkami. K dispozici je také 
vodotěsná zástrčka pro snadný přístup ke 
standardnímu kabelu lightning.

• díky viditelné kontrolce nabíjení, máte přehled 
o výdrži baterie vašeho zařízení.

Vlastnosti:

• Testováno IP68 Vodotěsnost  
do 330 stop/100 m

• Odolnost proti pádu z výšky 10 stop/3 m podle 
vojenského standardu

• Pokročilý uzamykací systém

• Snadný přístup k párovacímu tlačítku

• Silikonový vnitřek pohlcující nárazy

• Omyvatelný polykarbonátový exteriér

• Možnost čištění pomocí dezinfekčních 
prostředků schválených EPA

• Kompatibilní s bezdrátovým nabíjením 
a viditelností nabíjecího světla

• Kloubové uchycení karabinou

• Snadný přístup ke konektoru Lightning

https://www.ingredieuropa.com/product/CAT100APD3GRN
https://www.ingredieuropa.com/product/CAT100APD3BLK
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• navrženo pro dokonalou vodotěsnou ochranu. 
Pouzdro má certifikaci IP68 a lze ho ponořit až do 
hloubky 100 m, což zajišťuje úplnou a dokonalou 
ochranu, která je 2× vyšší než u hodinek Apple 
Watch.

• materiál je robustní, odolný proti nárazům 
a poškrábání. Splňuje vojenské normy (MIL-STD-
810G) pro nárazy a pády až do výšky 2 m (6,6 stopy).

• je vyrobeno s maximální přesností, udržuje zařízení 
chráněné a lze jej používat s mnoha jeho funkcemi. 
Včetně dotykového displeje, Bluetooth, optického 
snímače srdce, reproduktoru a mikrofonu.

• Otočná digitální korunka a boční tlačítko jsou 
plně chráněny a snadno přístupné.* (*Poznámka: 
Měření EKG pomocí digitální korunky nefunguje 
s pouzdrem Total Protection Case).

• design je poctou potápěčskému pásku hodinek

• Aqua Flow System umožňuje cirkulaci vody 
a hřibovitá čepička na poutku pásku zajišťuje 
připevnění pásku k zápěstí. Pouzdro lze také 
snadno přizpůsobit pomocí řady barevných 
sportovních náramků Catalyst.

Vlastnosti:

• Vodotěsnost IP68 do 100 m (330 stop)

• Odolnost proti pádu MIL-STD-810G 6,6 stop (2m)

• Odolnost proti sněhu/špíně/písku

• Akustická technologie True Sound

• Kompatibilní s bezdrátovým nabíjením

• Optický snímač srdečního tepu dokáže měřit 
srdeční tep a hladinu kyslíku v krvi přes pouzdro

• Přímý přístup k dotykové obrazovce

• Snadný přístup k otočnému korunovému voliči 
a taktickému bočnímu tlačítku

• Systém Aqua Flow

• Zvýšený rámeček chrání displej

CAT45WAT7BLK
2299 Kč
4897041802498

Catalyst Total Protection case, black
– Apple Watch 7 45 mm

https://www.ingredieuropa.com/product/CAT45WAT7BLK
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