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• odolné jednodílné bezpečné víko je 
vyrobeno z prvotřídních materiálů a 
precizní konstrukce zajišťuje dokonalé 
utěsnění pouzdra, aby se dovnitř 
nedostal prach a nečistoty.

• pouzdro zůstane zavřené i při pádu 
a nárazu, takže sluchátka AirPods 
nevyskočí.

• poutko na šňůrku, reproduktor a 
mikrofon sluchátek AirPods Pro (2. 
generace) jsou s nasazeným pouzdrem 
plně přístupné.

• kompatibilní s bezdrátovými/Qi 
certifikovanými nabíjecími podložkami.

• materiál se snadno čistí a dezinfikuje, 
nepraská pod napětím a nesnižuje 
rychlost bezdrátového nabíjení

Technické údaje:

• odolnost proti pádu: 1,2 m (4 ft)

• možnost čištění dezinfekčními 
prostředky schválenými EPA

CATAPDPRO2BLU
999 Kč
4897041803167

CATAPDPRO2INK
999 Kč
4897041803143

Catalyst Essential Case, glacier blue
– AirPods Pro 2

Catalyst Essential Case, ink
– AirPods Pro 2

https://www.ingredieuropa.com/product/CATAPDPRO2BLU
https://www.ingredieuropa.com/product/CATAPDPRO2INK
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• Držák Velox je magnetický držák 
pro iPhone zařízení kompatibilní 
s MagSafe technologií a pro 
MagSafe kryty a pouzdra. Stačí 
přiložit zařízení k držáku a ten se 
přichytí v dokonalém zarovnání. 
Kloub umožňuje otáčení o 360° 
a nastavení ideální a bezpečné 
polohy pro sledování během jízdy. 
Silikonizovaný povrch poskytuje 
dodatečnou přilnavost, která 
zabraňuje vyklouznutí telefonu 
a zároveň chrání iPhone před 
poškrábáním. Nyní je upevnění 
telefonu snazší než kdykoli předtím!

• Navrženo pro iPhone MagSafe řadu 
a pro MagSafe kryty a pouzdra.

Rychlá a snadná instalace

• Lepicí základna pro bezpečné 
upevnění.

Plně nastavitelný pozorovací úhel

• Super silný kloub umožňuje 
snadné nastavení držáku Velox do 
optimálního pozorovacího úhlu.

Silné magnetické uchycení

• Udržujte telefon bezpečně 
uchycený i na nerovných cestách.

Technické specifikace:

• ŠTÍHLÝ A ELEGANTNÍ PROFIL: Držák 
Velox má kompaktní design, který 
doplňuje styl interiéru každého 
vozidla.

• SILNÉ MAGNETICKÉ UCHYCENÍ: 
Vaše zařízení kompatibilní 
s MagSafe bude bezpečně 
držet na místě i na nerovných 
cestách.

• *Pouze kompatibilní s iPhone 
MagSafe řadou a s MagSafe 
kryty a pouzdry

• FUNKČNÍ KONSTRUKCE: Držák 
Velox má měkký silikonový povrch 
pro lepší přilnavost a ochranu proti 
poškrábání.

• FLEXIBILNÍ POZOROVACÍ ÚHEL: 
Držák Velox má otočný kloub, který 
umožňuje nastavit úhel zařízení pro 
optimální výhled.

MGSFIO104
1099 Kč
857199008733

MGSFIO103
1999 Kč
857199008689

iOttie Velox MagSafe Magnetic 
Flush Mount

iOttie Velox MagSafe Magnetic 
Wireless Dash & Windshield Mount

• Elegantní a výkonný držák pro rychlé 
nabíjení iPhone zařízení kompatibilních s 
MagSafe technologií.

• Navrženo pro iPhone MagSafe řadu a pro 
MagSafe kryty a pouzdra.

Navrženo pro nejnovější špičkové 
technologie

• Velox držák je zkonstruován tak, aby 
fungoval s iPhony a pouzdry řady 
MagSafe.

Efektivnější nabíjení se systémem Velox

• Vyrobeno z hliníkového pouzdra pro 
optimální odvod tepla, které umožňuje 
nabíjení jakéhokoli iPhonu řady MagSafe 
s maximální účinností.

Rychlé nabíjení iPhonu bez kabelu

• 7,5 W výkonu pro snadné nabíjení vašeho 
iPhone na cestách.

Rychlá a snadná instalace

• Zjednodušená konstrukce eliminuje 
objemné knoflíky a umožňuje snadné 
nastavení teleskopického ramene.

Plně nastavitelný pozorovací úhel.

• Super silný kloub umožňuje snadné 
nastavení držáku Velox do optimálního 
pozorovacího úhlu.

Silné magnetické uchycení

• Udržujte telefon bezpečně uchycený i na 
nerovných cestách.

Technické specifikace:

• ŠTÍHLÝ A ELEGANTNÍ PROFIL: Držák 
Velox má kompaktní design, který 
doplňuje styl interiéru každého vozidla.

• 7,5 W nabíjení

• SILNÉ MAGNETICKÉ UCHYCENÍ: Vaše 
zařízení kompatibilní s MagSafe bude 
bezpečně držet na místě i na nerovných 
cestách.

• *Pouze kompatibilní s iPhone MagSafe 
řadou a s MagSafe kryty a pouzdry

• FUNKČNÍ KONSTRUKCE: Držák Velox 
má měkký silikonový povrch pro lepší 
přilnavost a ochranu proti poškrábání.

• FLEXIBILNÍ POZOROVACÍ ÚHEL: Držák 
Velox má otočný kloub, který umožňuje 
nastavit úhel zařízení pro optimální 
výhled.

https://www.ingredieuropa.com/product/MGSFIO103
https://www.ingredieuropa.com/product/MGSFIO104
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• transparentní tvrzené sklo - tvrdost 9H

• viditelné pouze pro uživatele přímo před 
obrazovkou pro soukromé prohlížení 
obrazovky

• součástí balení pomocný instalační 
rámeček

• po aplikaci skla zůstává 100% citlivost 
obrazovky

• oleofobní povrch zabraňující otiskům 
prstů

• kompatibilní se Spigen kryty

Balení obsahuje:

• tvrzené sklo - 2 ks

• instalační rámeček

• čisticí hadřík, alkoholový hadřík, 
samolepka na odstranění prachu

AGL05215
819 Kč
8809811866490

AGL05203
819 Kč
8809811866384

Spigen Glass EZ Fit Privacy 2 Pack
– iPhone 14 Pro

Spigen Glass EZ Fit Privacy 2 Pack
– iPhone 14 Pro Max

https://www.ingredieuropa.com/product/AGL05203
https://www.ingredieuropa.com/product/AGL05215


2022 | 52. týden | 27. prosince

Kód
Doporučená cena 
EAN

• moderní pouzdro z pletené 
textílie pro pohodlné 
uchopení

• možnost složení jako 
stojánek

• držák na Apple Pencil

• materiál: TPU + tkanina

ACS05306
1589 Kč
8809811867312

Spigen Urban Fit, black
– iPad 10.9" 2022

https://www.ingredieuropa.com/product/ACS05306
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