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Ledger Nano S Plus 
Blue

LEDGERSPLUSBL
2099 Kč
3760027782323

• 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).

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/LEDGERSPLUSBL
https://www.ledger.com/supported-crypto-assets
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Ledger Nano S Plus 
Full Transparent

Ledger Nano S Plus 
Orange

Ledger Nano S Plus 
White

LEDGERSPLUSFT
2099 Kč
3760027782354

LEDGERSPLUSOR
2099 Kč
3760027782347

LEDGERSPLUSWH
2099 Kč
3760027782330

https://www.ingredieuropa.com/product/LEDGERSPLUSOR
https://www.ingredieuropa.com/product/LEDGERSPLUSFT
https://www.ingredieuropa.com/product/LEDGERSPLUSWH
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LEDGERNANOXOT
3880 Kč
3760027782309

LEDGERNANOXPT
3880 Kč
3760027782316

Ledger Nano X 
Orange Transparent

Ledger Nano X 
Purple Transparent

• Ledger Nano X je zabezpečené zařízení 
podporující technologii Bluetooth, ve 
kterém jsou uloženy vaše soukromé 
klíče. Mějte jistotu, že všechny vaše 
krypto prostředky jsou v bezpečí, ať jste 
kdekoli

• chraňte své krypto prostředky 
kdekoli s nejpokročilejší hardwarovou 
peněženkou

• Ledger Nano X nabízí nejmodernější 
zabezpečení: vaše soukromé klíče 
jsou bezpečně izolovány uvnitř 
certifikovaného zabezpečeného prvku 
zařízení (CC EAL5+), což je stejný číp 
používaný také například v kreditních 
kartách a cestovních pasech

• možnost bezdrátového připojení 
pomocí bluetooth - připojte Ledger 
Nano X k smartphonu pomocí Ledger 
Live Mobile aplikace a bezpečně 
provádějte transakce kdekoli. Veškeré 
bluetooth komunikace je šifrovaná

• snadná obnova - vaše krypto 
prostředky zůstávájí v bezpeč, i když 
ztratíte zařízení. Jednoduše použijte 
24 slovnou frázi obnovy, která byla 
poskytnuta během inicializace vašeho 
zařízení, abyste obnovili své účty v 
libovolném Ledger zařízení

• Ledger Nano X dokáže uložit současně 
až 100 měn včetně Bitcoin, Ethereum, 
XRP a mnoho dalších. Spravujte 
všechny své prostředky ve stejném 
zařízení najednou

• Ledger Nano X byl navrhnut, aby byl co 
nejvíce intuitivní: 2 tlačítka, 1 obrazovka 
je vše, co potřebujete k ovládání 
zařízení. Jednoduše spravujte své 
transakce z vašeho smartphonu nebo 
počítače pomocí aplikací Ledger Live PC 
a Ledger Live Mobile

Technické specifikace:

• rozměry: 72mm x 18.6mm x 11.75mm

• váha: 34g

• brusná nerezová ocel a plast

• 100mAh baterie

• konektor: USB-C

• certifikace: CC EAL5+

• chipy: ST33J2M0 (secure) + STM32WB55

• kompatibilita: 64-bit počítač (Windows 
8+, macOS 10.8+, Linux) nebo 
smartphone(iOS 9+, Android 7+)

Kryptografická podpora:

• Message Digest: RIPEMD160, SHA224, 
SHA256, SHA384, SHA512, SHA3, SHA3-
XOF, KECCAK, BLAKE2B, Grostl

• Cryptography Key, with key generation: 
DES (56, 112, 168 bits), AES (128, 192, 
256 bits), ECC (256 bits), RSA (1024, 
2048, 3072,4096 bits) RSA encryption 
with PKCS1 v1.5, PKCS1 OEAP, NOPAD 
schemes HMAC Signature: HMAC-
SHA256, HMAC-SHA512 RSA Signature 
with PKCS1 v1.5, PKCS1 PSS schemes 
Elliptic Curve

• Signature: ECDSA/EC-Schnorr 
(SECP256K1, SECP256R1, 
Brainpool256R1, Brainpool256T1), 
EdDSA (Ed25519) Elliptic Curve 
Diffie Hellman: ECDH (SECP256K1, 
SECP256R1, SECP521R1, 
Brainpool256R1, Brainpool256T1, 
Curve25519) Symmetric Cryptography: 
DES, Triple-DES, AES with ISO9797M1, 
ISO9797M2, NOPAD schemes Random 
Number

• Generation: RND, Prime RND (hardware 
support TRNG), NIST SP 800-90A CTR 
DRBG

Podporované kryptoměny zde:

https://www.ingredieuropa.com/product/LEDGERNANOXOT
https://www.ingredieuropa.com/product/LEDGERNANOXPT
https://www.ledger.com/supported-crypto-assets

	Tlačítko 556: 
	Tlačítko 564: 
	Tlačítko 561: 
	Tlačítko 560: 
	Tlačítko 559: 
	Tlačítko 563: 
	Tlačítko 562: 
	Tlačítko 565: 


