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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

• stylové pouzdro navrženo pro prvotřídní 
ochranu

• skládací přední kryt zvedá iPad do 
ergonomického úhlu pro psaní, 
skicování, sledování bez použití rukou 
a další činnosti

• vestavěné magnety se bez námahy 
připevní k iPadu a udrží jej bezpečně na 
místě

• navrženo pro Apple Pencil: konstrukce 
s tlačítkem a šňůrkou zajišťuje, že tužka 
zůstane v bezpečí a nabitá

• magnetický kryt automaticky probudí 
iPad při otevření a uspí ho při zavření

FOLIO-BLK-11
1699 Kč
4895200448051

FOLIO-BLK-13
1699 Kč
4895200448075

Native Union Folio, black
– iPad 11"

Native Union Folio, black
– iPad 12.9"

https://www.ingredieuropa.com/product/FOLIO-BLK-11
https://www.ingredieuropa.com/product/FOLIO-BLK-13
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Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

FOLIO-KFT-11
1699 Kč
4895200448068

FOLIO-KFT-13
1699 Kč
4895200448082

Native Union Folio, kraft
– iPad 11"

Native Union Folio, kraft
– iPad 12.9"

• stylové pouzdro navrženo pro prvotřídní 
ochranu

• skládací přední kryt zvedá iPad do 
ergonomického úhlu pro psaní, 
skicování, sledování bez použití rukou 
a další činnosti

• vestavěné magnety se bez námahy 
připevní k iPadu a udrží jej bezpečně na 
místě

• navrženo pro Apple Pencil: konstrukce 
s tlačítkem a šňůrkou zajišťuje, že tužka 
zůstane v bezpečí a nabitá

• magnetický kryt automaticky probudí 
iPad při otevření a uspí ho při zavření

https://www.ingredieuropa.com/product/FOLIO-KFT-13
https://www.ingredieuropa.com/product/FOLIO-KFT-11
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

• navrženo pro uložení a ochranu 
každodenních technických nezbytností

• flexibilní kapsy

• materiál: recyklovaný polyester, 
Recyklovaná lepená kůže, 
polyethylen,kůže, zip potažený TPU

STOW-LT-ORG-BLK
1149 Kč
4895200448037

STOW-LT-ORG-KFT
1149 Kč
4895200448044

Native Union Stow Lite Organizer, black

Native Union Stow Lite Organizer, kraft

https://www.ingredieuropa.com/product/STOW-LT-ORG-KFT
https://www.ingredieuropa.com/product/STOW-LT-ORG-BLK
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

• řešení pro každodenní nabíjení navržené s podporou technologie Power Delivery pro nejrychlejší nabíjení ve 
vytříbeném stylu.

• praktický lightning kabel pro dobíjení i synchronizaci Vašich Apple zařízení

• praktická kožená spona

• zesílené opletení a ultrapevné jádro z aramidových vláken odolávají opotřebení a roztržení

• vyrobeno z DuPont™ Kevlar vláken - 6x odolnější než klasické kabely

• MFi & USB-IF certifikace

• délka 1.2m

• materiál: 100% recyklovaný PET oplet, 100% recyklované TPU pouzdro a 75% recyklovaný kožený řemínek

BELT-CL-KFT-2-NP
899 Kč
4895200448341

BELT-CL-KFT-3-NP
1149 Kč
4895200448358

BELT-PRO2-KFT-NP
999 Kč
4895200448365

Native Union Belt Cable 
(USB-C – Lightning) 1.2m, kraft

Native Union Belt Cable 
(USB-C – Lightning) 3m, kraft

Native Union Belt Cable Pro 
(USB-C – USB-C) 2,4m, kraft

https://www.ingredieuropa.com/product/BELT-CL-KFT-2-NP
https://www.ingredieuropa.com/product/BELT-CL-KFT-3-NP
https://www.ingredieuropa.com/product/BELT-PRO2-KFT-NP
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Kód
Doporučená cena 
EAN

Kód
Doporučená cena 
EAN

• napájejte veškerou techniku 
jediným kabelem. Konstrukce 
3 v 1 s konektory Micro-USB, 
Lightning a USB-C pro pohodlné 
vysokorychlostní nabíjení ve 
stylu, který vydrží

• praktická kožená spona

• zesílené nylonové opletení 
odolává opotřebení

• certifikát Apple MFi a USB-IF

• délka 1.8m

• materiál: certifikace Apple MFi 
a USB-IF

BELT-CCL-COS-NP
1449 Kč
4895200448563

BELT-CCL-ZEB-NP
1449 Kč
4895200448556

Native Union Belt Universal Cable 
(USB-C – Lighting/USB-C) 1.8m, cosmos

Native Union Belt Universal Cable 
(USB-C – Lighting/USB-C) 1.8m, zebra

https://www.ingredieuropa.com/product/BELT-CCL-ZEB-NP
https://www.ingredieuropa.com/product/BELT-CCL-COS-NP
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Kód
Doporučená cena 
EAN

• ikonická bezdrátová nabíječka s technologií MagSafe

• optimalizována pro bezproblémové magnetické nabíjení 
a zároveň umožňuje zpětnou kompatibilitu se všemi 
zařízeními podporujícími technologii Qi

• rychlé nabíjení dalších zařízení s podporou Qi až do 15 W

• zatížená protiskluzová kovová základna zvyšuje 
přilnavost a umožňuje snadné odpojení jednou rukou

• materiál: zinková slitina, silikonová pryž, recyklovaný 
rPET

• Technické specifikace:

• Output: 15W

• Upozornění: musí být 
spárováno s napájecím 
adaptérem USB-C (?20 
W) (není součástí balení)

• výška: 13,5 mm

• šířka: 81 mm

• hloubka: 81 mm

• váha: 260 g

• délka kabelu: 2 m

Balení obsahuje:

• bezdrátová nabíječka

• kabel

DROP-MAG-BLK-NP
1899 Kč
4895200447658

Native Union Drop 
Magnetic Wireless charger, black

https://www.ingredieuropa.com/product/DROP-MAG-BLK-NP
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