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Kód
Doporučená cena 
EAN

Speck Presidio Carabiner, silver
– Apple AirTag

142889-9696
1299 Kč

840168509591

• stylová a všestranná karabina 
Presidio byla navržena tak, aby 
chránila AirTag a zároveň měla 
prvotřídní vzhled.

• odolná konstrukce 
s kovovým kroužkem 
na klíče a silikonovým 
držákem bezpečně drží 
AirTag

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=142889-9696
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

142891-9699
389 Kč

840168509652

142891-9698
389 Kč

840168509645

142891-9697
389 Kč

840168509621

142891-1082
389 Kč

840168509614

Speck Presidio SiliRing, green
– Apple AirTag

Speck Presidio SiliRing, blue
– Apple AirTag

Speck Presidio SiliRing, black
– Apple AirTag

Speck Presidio SiliRing, pink
– Apple AirTag

• dvoudílná konstrukce 
s kovovým kroužkem 
na klíče a silikonovým 
držákem, který pevně drží 
váš AirTag

• držák je vyroben ze silikonu

• kroužek na klíče se 
bezpečně připojí ke 
klíčence nebo ke svazku 
klíčů

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=142891-1082
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=142891-9697
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=142891-9698
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=142891-9699
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Nanoleaf Elements Hexagons 
Starter Kit 13 Pack

NL52-K-3002HB-13PK
9499 Kč

840102703924

• Dokonalá harmonie umění a technologie Nanoleaf Elements je krásným 
uměleckým dílem na stěně a zároveň přizpůsobitelným ambientním osvětlením, 
které vypadá krásně zapnuté i vypnuté.

• Nanoleaf Elements nabízí osvětlení skutečně na míru - vytvořte si své vlastní 
jedinečné návrhy uspořádáním modulárních panelů do libovolné konfigurace 
a získejte naprostou tvůrčí svobodu.

• Vyberte si z řady možností teplého a studeného osvětlení, které váš prostor osvětlí 
přirozenou září (1500 – 4000K)

• Nanoleaf Elements nabízí 11 vybraných scén - od útulného pocitu žhnoucího 
jantaru až po pocit úniku a relaxace v podobě uklidňujícího vodopádu.

• Reaguje na dotyk a hudbu - integrovaná funkce Rhythm Music Sync se dokonale 
spojí s vaším oblíbeným jazzovým nebo kavárenským playlistem.

• Pomocí dotykových tlačítek můžete ovládat jas, přepínat mezi scénami, pro další 
přizpůsobení je tu pak aplikace Nanoleaf

Technické specifikace:

• výška: 20 cm

• šířka: 23 cm

• váha: 208 g

• délka kabelu: 2,5 m

• životnost: 25 000 hod

• komunikační protokol: WiFi 2,4 GHz

• kompatibilita: Apple HomeKit, 
Amazon Alexa, Google Assistant, 
IFTTT

Balení obsahuje:

• 13x šestiúhelníky vzhledu dřeva

• 13x montážní deska

• 14x oboustranně lepicí montážní 
páska

• 14x spojovací prvky pro spojení 
panelů a ovladače

• 1x ovladač

• 1x napájecí jednotka

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=NL52-K-3002HB-13PK
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