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Kód
Doporučená cena 
EAN

ACS03861
549 Kč

8809811855074

Spigen Rugged Armor, black
– Xiaomi 11T/11T Pro

• stylový vzhled s charakteristickým 
černým matným povrchem a doplňky 
ve stylu karbonových vláken

• mírně zvýšené okraje krytu pro lepší 
ochranu

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

• materiál: TPU

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=ACS03861
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

AGL04034
699 Kč

8809811856408

AGL04039
699 Kč

8809811856453

Spigen tR Optik 2 Pack, product red
– iPhone 13/13 mini

Spigen tR Optik 2 Pack, gold
– iPhone 13 Pro/13 Pro Max

• chrání fotoaparát před poškrábáním

• speciálně zpracované transparentní 
tvrzené sklo - tvrdost 9H

• jednoduchá instalace

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=AGL04034
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=AGL04039
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Kód
Doporučená cena 
EAN

CM046312
849 Kč

840171705041

Case Mate MagSafe Card Holder, black

Case Mate MagSafe Card Holder, admiral blue

Kód
Doporučená cena 
EAN

CM047774
849 Kč

840171710038

• Tenké, kompaktní, bezpečné pouzdro 
z prémiové veganské kůže

• Magnetické pouzdro na karty lze bez 
problémů integrovat na pouzdra 
kompatibilní s MagSafe nebo přímo 
na iPhone

• Pojme až 3 karty či hotovost

• Díky mimořádně silným magnetům 
máte jistotu, že pouzdro zůstane 
bezpečně na svém místě

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=CM046312
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=CM047774
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

CM046316
349 Kč

840171705225

CM046396
349 Kč

840171705492

Case Mate Dog Collar Mount, black
– Apple AirTag

Case Mate Sticker Mount, black
– Apple AirTag • nalepovací držák je elegantní 

a diskrétní a můžete ho připevnit 
kamkoli, aniž byste se museli obávat, 
že vám AirTag někdo ukradne

• držák snadno nalepíte na tvrdé 
povrchy, jako jsou dálkové ovladače, 
klíčenky, autosedačky, kola, drony, 
elektronika nebo cokoli, co chcete 
mít pod kontrolou.

• polopermanentní lepicí podklad se 
snadno upevňuje na tvrdé povrchy

• snadné vložení štítku AirTag

• pružný vnější plášť bezpečně 
drží AirTag

• určeno pro jednorázové 
použití

• Voděodolné silikonové pouzdro

• pouzdro na obojek pro psy bezpečně 
udrží AirTag na místě a pohodlně 
se přizpůsobí většině obojků pro 

domácí mazlíčky

• připevnění pouzdra AirTag na 
obojek vašeho domácího mazlíčka 

představuje dokonalý a snadný 
způsob, jak mít přehled o svém 

nejlepším příteli.

• vhodné pro obojky o šířce až 1 palec.

• *psí obojek není součástí balení.

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=CM046316
https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=CM046396
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Kód
Doporučená cena 
EAN

CM047892
449 Kč

840171710359

Case Mate Tough case, clear
– Airpods 3

• pouzdro Tough Case je vybaveno klipem 
s karabinou, který ho snadno zavěsíte na tašku, 
poutko nebo klíče.

• úzký design poskytuje plnou ochranu a lepší 
držení sluchátek AirPods 3. generace.

• kompatibilní s MagSafe a bezdrátovým 
nabíjením

• chrání před pády, poškrábáním nebo odřením

https://www.ingredi.cz/ProductDetail.aspx?code=CM047892
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