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Kód
Doporučená cena 
EAN

Bezpečnost pro vaše krypto, kterou vidíte a můžete se jí dotknout a vnímat ji.
První zakřivený e-ink displej ve světě kryptoměn.

Dosud nejpokročilejší, přizpůsobitelný Ledger. Lepší zážitek z kryptosvěta díky 
zakřivenému dotykovému e-ink displeji.

BEZPEČNOST BEZ KOMPROMISŮ

PŘEHLEDNOST A POHODLÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

NASTAVITELNÉ PODLE POTŘEBY

VŠECHNA VAŠE DIGITÁLNÍ AKTIVA NA JEDNOM MÍSTĚ

LEDGER LIVE, JEDNA APLIKACE PRO VŠECHNY  
VAŠE KRYPTOMĚNOVÉ OPERACE

LEDGERSTAX
6789 Kč
3760027782538

Ledger Stax

https://www.ingredieuropa.com/product/LEDGERSTAX
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Ledger Stax

DŮVĚŘUJÍ MU MILIONY LIDÍ
Špičkový čip Secure Element a vlastní 
operační systém společnosti Ledger 
patří k nejbezpečnějším kryptoměnovým 
technologiím na světě.

PŘEHLEDNOST A POHODLÍ NA 
PRVNÍM MÍSTĚ
Zobrazujte a podepisujte transakce 
bezpečně na prvním zakřiveném 
dotykovém e-ink displeji o velikosti dlaně.

NASTAVITELNÉ PODLE 
POTŘEBY
Svůj Ledger Stax si můžete pojmenovat 
a přizpůsobit zamykací displej pomocí 
oblíbeného NFT nebo obrázku.

VŠECHNA VAŠE DIGITÁLNÍ 
AKTIVA NA JEDNOM MÍSTĚ
Spravujte a provádějte operace s více než 
1 000 kryptoměnami, včetně Bitcoinu, 
Etherea, Solany, Cardana a mnoha dalších… 
i svými oblíbenými NFT na blockchainech 
Ethereum a Polygon. To všechno na jednom 
místě

LEDGER LIVE, JEDNA 
APLIKACE PRO VŠECHNY VAŠE 
KRYPTOMĚNOVÉ OPERACE
V aplikaci Ledger Live můžete na jednom 
místě nakupovat, posílat, prodávat 
a směňovat kryptoměny a nechat je růst, to 
vše prostřednictvím našich poskytovatelů 
služeb*. Svá aktiva můžete sledovat na 
různých platformách, sledovat změny cen, 
expandovat a diverzifikovat a dostávat 
aktuální informace o hodnotě svého 
portfolia. Můžete také přistupovat k různým 
Web3 dApps (decentralizovaným aplikacím), 
produktům a službám a zdokonalovat své 
znalosti z oblasti kryptoměn.

APLIKACE LEDGER LIVE
Jedna aplikace pro váš život s Ledgerem .
Kupujte, vyměňujte, stakujte, pěstujte 
a spravujte své kryptoměny na cestách 
prostřednictvím našich partnerů.
Posílejte a přijímejte kryptoměny a NFT 
s maximálním zabezpečením.
Nainstalujte si aplikaci Ledger Live z  
https://ledger.com/ledger-live

SPRÁVA NFT
Bezpečně spravujte své NFT v silném 
ekosystému Ledgeru
Objevte Ledger Market, NFT platformu 
Ledgeru, a získejte přístup k exkluzivním 
a dobře organizovaným dropům
Podepisujte NFT transakce, kterým 
důvěřujete a kterým rozumíte – už žádné 
podepisování naslepo

ODEMKNĚTE VŠECHNY 
FUNKCE LEDGERU VSTUPEM 
DO NAŠEHO EKOSYSTÉMU
Získávejte informace o NFT, DeFi a další 
přímo od odborníků z Ledger Academy

*Nákup, směnu, půjčování a další transakce 
s kryptoměnami zajišťují třetí strany jakožto 
poskytovatelé služeb společnosti Ledger. 
Společnost Ledger neposkytuje žádné rady 
ohledně užívání služeb třetích stran.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
rozměry balení: 206 mm x 144 mm x 21 mm
rozměry výrobku: 85 mm x 54 mm x 6 mm
hmotnost balení: 321,2 g
hmotnost výrobku: 2,5 kg 45,2 g
konektivita: Bluetooth 5.2 | USB-C
displej: dotykový displej E Ink 3,7" | 400 x 672 px | 16 stupňů šedi
baterie: dobíjecí 200 mAh
zabezpečení: Secure Element Chip ST33K1M5 | Certifikace čipu CC EAL5+
bezdrátové nabíjení
několik vestavěných magnetů pro naskládání dalších zařízení Ledger Stax na sebe
více než 500 různých krypto a tokenových měn podporovaných v aplikaci Ledger Live
více než 5000 podporovaných kryptoměn, tokenů a NFT při použití peněženky třetí strany

BALENÍ OBSAHUJE:
Ledger Stax
USB-C do USB-C kabel
Recovery Sheet
Manuál

Ledger Stax

Podporované kryptoměny zde:

https://www.dropbox.com/s/8xgpabwkdjcx4x7/Ledger_Stax.mp4?dl=0
https://www.ledger.com/supported-crypto-assets
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