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AB3-KK-NA
999 Kč
858160003917

AF6-KK-NA
999 Kč
858160003894

Kenu Airbase Ultra, 
black

Kenu Airframe Ultra, 
black

• Elegantní středové tlačítko z tlakového odlitku - 
automaticky uzavře úchyty ramene, když umístíte 
smartphone do držáku.

• silná a bezpečná přísavka

• upevnění na přístrojovou desku nebo čelní sklo

• technologie Insta-Grip

• rozšiřitelný úchop a tyče z nerezové oceli

• možnost otočení o 360° na výšku i na šířku

• Elegantní středové tlačítko z tlakového odlitku - 
automaticky uzavře úchyty ramene, když umístíte 
smartphone do držáku.

• klip na ventilační otvor s tlačítkem - snadné umístění na 
ventilační otvor jakéhokoli automobilu

• upevnění do ventilační mřížky

• technologie Insta-Grip

• rozšiřitelný úchop a tyče z nerezové oceli

• možnost otočení o 360° na výšku i na šířku

https://www.ingredieuropa.com/product/AB3-KK-NA
https://www.ingredieuropa.com/product/AF6-KK-NA
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• Klávesnice UAG Rugged Bluetooth Keyboard 
with Trackpad má odolný, protiskluzový 
vnější povrch a další prémiové prvky, 
které představují závazek společnosti UAG 
k ochraně. Díky připojení Bluetooth nabízí 
odolná klávesnice vynikající zážitek z psaní 
a sledování ve stylu notebooku. Je vybavena 
klávesnicí odolnou proti polití s pohodlně 
rozmístěnými podsvícenými klávesami. 
Mimořádně velký vícedotykový trackpad 
s podporou gest. Zážitek jako u notebooku 
díky nastavitelnému magnetickému stojanu, 
který nabízí čtyři režimy zobrazení, které 
vám umožní psát, prohlížet, kreslit nebo 
číst. Dobíjecí baterie s dlouhou výdrží, která 
umožňuje až 6 měsíců provozu na baterii 
(v závislosti na způsobu používání). Prvotřídní 
vnější taktická rukojeť zajišťuje bezpečnou 
manipulaci. Úložný prostor pro Apple Pencil, 
takže můžete mít tužku po ruce. S odolnou 
Bluetooth klávesnicí UAG a odnímatelným 
pouzdrem můžete pracovat odkudkoli. 

• Antimikrobiální vnější povrch s prémiovým 
taktickým úchopem.

• Klávesnice odolná proti polití s klávesami 
s LED podsvícením (7 barev, 3 jasy) 
a prostornými tvarovanými klávesami. 

• Mimořádně velký 60,5cm / 9,5palcový 
vícedotykový trackpad s podporou gest (tap, 
pinch, swipe and scroll)

• Nastavitelný magnetický stojan se čtyřmi 
úhly pohledu jako u notebooku, které vám 
umožní pohodlně psát, prohlížet, kreslit a číst. 
Odolný kryt Smart Folio s taktickým úchopem 
a funkcí automatického uspání/probuzení. 
Vestavěný držák na Apple Pencil. 

• Bezpečné párování Bluetooth s více 
zařízeními, takže můžete připojit až 2 zařízení 
současně a přepínat mezi nimi pomocí 
jedinečného jména Bluetooth. 

• Dobíjecí baterie s dlouhou výdrží a nabíjecím 
portem USB-C (nabíjecí kabel USB-C 
je součástí balení), která umožňuje až 
180hodinovou výdrž. Okénko pro označení 
majetku pro snadnou identifikaci.

• Maximální ochrana proti pádu z výšky až 8 
stop/2 m.

Balení obsahuje:

• Rugged Bluetooth Keyboard

• Rugged Case

• USB-C nabíjecí kabel

UAG Rugged Bluetooth Keyboard  
w/ Trackpad, UK English - iPad 10.2“ 2019/2020/2021

124001114031
3649 Kč
810070369323

https://www.ingredieuropa.com/product/124001114031
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• odolné jádro krytu absorbující nárazy pomocí Hypercush 
technologie

• MIL STD 810G 516.6 certifikace odolnosti při pádu

• kompatibilní s bezdrátovým nabíjením

• kompatibilní s MagSafe

• materiál: TPU + polykarbonát

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

	Tlačítko 570: 
	Tlačítko 569: 
	Tlačítko 568: 
	Tlačítko 127: 
	Stranka 4: 

	Tlačítko 128: 
	Stranka 4: 

	Tlačítko 130: 
	Stranka 4: 



