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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

CM046550
849 Kč

840171706017

CM046642
849 Kč

840171706468

CM046730
849 Kč

840171706895

Case Mate Sheer Superstar, clear
– iPhone 13 Pro Max

Case Mate Sheer Superstar, clear
– iPhone 13 Pro

Case Mate Sheer Superstar, clear
– iPhone 13

• ochranné pouzdro  
se stylovým motivem

• zvýšený rámeček pro zvýšenou 
ochranu obrazovky a objektivu

• ochrana proti pádu z výšky 3 m

• antimikrobiální ochrana pouzdra 
MicroPel®

• přesné výřezy nabízí plný přístup 
k fotoaparátu, senzorům a dalším 
funkcím zařízení

• kompatibilní s bezdrátovým 
nabíjením

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=CM046550
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=CM046642
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=CM046730
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

GC22
1549 Kč

850007562052

GC33X
1249 Kč

850007562045

GoCube X

GoCube 2x2

První chytrá Rubikova kostka ve velikosti 2x2  
s podporou aplikace

• perfektní způsob, díky kterému proniknete do tajů skládání

• vyzvěte sebe i svou rodinu/přátele k řešení tohoto nadčasového 
hlavolamu. A nenechte se zmást jejím nevinným vzhledem, 
nebude to snadné!

• ideální pro začátečníky

Vlastnosti:

• podpora aplikace

• chytré senzory nepřetržitě sledují a měří aktivitu

• světelné indikátory informují o stavu

• velmi nízká spotřeba energie

Technické údaje:

• váha produktu: 190,54 g

• Bluetooth verze 5.0

Chytrá verze klasické Rubikovy kostky  
v nových neonových barvách

• umožňuje každému se naučit zábavným způsobem, 
jak vyřešit nevyřešitelnou hádanku v několika 
krocích

• až si budete svými dovednostmi jisti, vyzvěte své 
přátele na souboj!

• vhodné pro všechny věkové kategorie

Vlastnosti:

• podpora aplikace

• chytré senzory nepřetržitě sledují a měří aktivitu

• světelné indikátory informují o stavu

• velmi nízká spotřeba

Technické údaje:

• váha produktu: 245,5 g

• Bluetooth verze 5.0

Balení obsahuje:

• rubikova kostka

• USB-C nabíjecí kabel

• cestovní pouzdro

Balení obsahuje:

• rubikova kostka

• baterie (CR1225)

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=GC22
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=GC33X
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