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El teu Apple Premium Reseller a Astúries, Balears i Catalunya.

Descobreix per què és millor
comprar a INTECAT.
Molt a prop teu.
El teu expert local en Apple i tecnologia.
Pots descobrir i provar els últims models.
Paga menys lliurant el teu dispositiu antic.
Tria el mètode de pagament que més t'interessi, fàcil,
còmode i de confiança.
Aprofita el servei de configuració.
Resol els teus dubtes amb el nostre equip d'experts certificats per Apple quan ho necessitis.
Descobreix una àmplia selecció d'accessoris exposats
dissenyats pels teus dispositius.

Enviaments gratuïts per a comandes superiors a 29€:
Compra a www.INTECAT.com i recull-lo a la botiga
o rep-lo al teu domicili en 24/48h laborables.
Contacta amb un especialista al +34 937 270 791
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NOVETAT

6’7 “

Pantalla
integral OLED
amb ProMotion.

6’1 “

Pantalla
integral OLED
amb ProMotion.

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

A partir de 1.259

A partir de 1.159

Sistema de càmeres Pro
Teleobjectiu, gran angular i ultra gran angular.
x6 Rang de zoom òptic.

Escàner LiDAR
Enfocament automàtic més ràpid amb poca llum i
experiències de realitat augmentada sorprenents.
Paga les compres
en còmodes
mètodes de pagament

Aconsegueix un
descompte lliurant
el teu dispositiu vell.

A15
Bionic

Nou Xip A15 Bionic
GPU de 5 nuclis
Fins a 28 hores de
reproducció de vídeo.
128GB

256GB

512GB

1TB

1.259€ 1.379€ 1.609€ 1.839€
Face ID.

5G

Fins a 22 hores de
reproducció de vídeo.
128GB

256GB

512GB

1TB

1.159€ 1.279€ 1.509€ 1.739€

Descàrregues ultraràpides i
streaming en alta qualitat.

Resistència a l'aigua ﬁns a 6 metres de
profunditat durant un màxim de 30 minuts.

NOVETAT

6’1 “

Pantalla
integral OLED.

5’4 “

Pantalla
integral OLED.

iPhone 13 mini

iPhone 13

A partir de 809

A partir de 909
Sistema avançat de càmera dual
Gran angular i ultra gran angular.
x2 Rang de zoom òptic.

_

A15
Bionic

Nou Xip A15 Bionic
GPU de 4 nuclis
Fins a 17 hores de
reproducció de vídeo.

Fins a 19 hores de
reproducció de vídeo.
128GB

256GB

512GB

909€ 1.029€ 1.259€
Ceramic
Shield.

Compatible amb carregadors
sense ﬁl i accessoris MagSafe.

iOS 15

128GB

256GB

809€

929€ 1.159€

512GB

iOS 15 estrena un munt de prestacions que t’ajudaran a aproﬁtar tot
el que ofereix la tecnologia intel·ligent de l'iPhone 13.
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PROMOCIÓ

PROMOCIÓ

A partir de 689 809

A partir de 589 809

A partir de 489

Pantalla integral OLED.

Pantalla LCD
Liquid Retina HD.

Pantalla LCD.

Sistema de càmera dual
Ultra gran angular
i gran angular

Sistema de càmera dual
Ultra gran angular
i gran angular

Sistema d'una
sola càmera
Gran angular

A14

A13

A13

Bionic

Paga les compres
en còmodes
mètodes de pagament

Bionic

ﬁns a 17 hores
5G

Ultraràpides
Face ID

Aconsegueix un
descompte lliurant
el teu vell dispositiu.

iPhone 12 Mini (5,4”)

ﬁns a 17 hores
4G

Bionic

ﬁns a 13 hores

LTE

4G

LTE

Face ID

Touch ID

iPhone 11 (6,1”)

iPhone SE (4,7”)

64GB

128GB

256GB

64GB

128GB

64GB

128GB

256GB

689€

739€

859€

589€

639€

489€

539€

659€

64GB

128GB

256GB

809€

859€

979€

iPhone 12 (6,1”)

MagSafe

Posa-li una funda magnètica
o una cartera. O totes dues coses.
I carrega a tota velocitat
sense cables.

Bateria MagSafe

Cartera de pell amb MagSafe

Funda transparent
amb MagSafe

109’00€

65’00€

55’00€

La
bateria
MagSafe
s'acobla com si res
perquè puguis carregar
el telèfon sense cables i
de manera segura.

La nova cartera de pell amb MagSafe per
a l'iPhone és la forma més elegant i
còmoda de tenir sempre a mà els teus
carnets i targetes de crèdit.

Aquesta funda dissenyada per Apple és
lleugera i fàcil de subjectar. Mostra l'increïble acabat de color brillant de
l'iPhone
iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro,
iPhone 13, iPhone 13 mini,

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro,
iPhone 12, iPhone 12 mini.

Funda de pell amb MagSafe

65’00€

Fabricada amb pell europea adobada i reﬁnada amb un procés
especial, és suau al tacte i adquireix un to natural amb el temps.
iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini.

Funda de silicona amb MagSafe

55’00€

La silicona exterior té un tacte tan agradable que et sorprendrà. I l'interior està
folrat de microﬁbra suau per protegir
l'iPhone.
iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini,
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini.
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Altaveu RockBox Bold XS de Fresh'n Rebel
A partir de 39’99€

Altaveu impermeable (IPX5) i resistent a les esquitxades ja que s'ha fabricat amb un
material molt durador. Sempre estarà protegit, a qualsevol lloc on vagis i a més tindràs ﬁns
a 20 hores d'autonomia. Connecta sense ﬁls 2 altaveus per al doble de diversió.

Altaveu RockBox Bold X de
Fresh'n Rebel

Auriculars Clam de
Fresh’n Rebel

79’99€

79’99€

Dissenyat com un altaveu potent i de
mida compacte s'ha fabricat per
portar-lo a qualsevol lloc gràcies a la
seva tela impermeable (IPX7).

Auriculars Bluetooth over-ear plegables i
giratoris molt còmodes per escoltar les
cançons ja que tenen una autonomia de
ﬁns a 35 hores.
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NOVETAT

Bases de càrrega sense fils de
Fresh’n Rebel
Base 39’99€

Base Duo 69’99€

Plataforma de càrrega segura i ﬁable per
alimentar sense ﬁls, gràcies a les seves 5
bobines, un o dos dels teus dispositius
Qi a tota velocitat.

Fundes i accessoris
MagSafe pel
teu nou iPhone

Protegeix els teus accessoris amb
les nostres fundes d’AirPods
i corretges per Apple Watch.
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Carregador sense fils Qi 3 en 1
de DEVIA

Llum de tauleta D160 de KONG

Carregador doble MagSafe

Aquest bonic llum amb carregador
sense ﬁls Qi i carregador per USB
inclosos, pot activar-se de dues maneres
molt originals: pots passar la mà per
sobre o bé tocar els controls tàctils de la
base.

Carrega còmodament l'iPhone, l'Apple
Watch, l'estoig de càrrega sense ﬁls dels
AirPods i altres dispositius amb tecnologia Qi. Només has de posar els dispositius a la base i es començaran a carregar
de manera eﬁcient.

Tenir un sol lloc per carregar-ho tot és
molt còmode i eﬁcient. Aquest dispositiu
és perfecte per a carregar l'iPhone, el teu
Apple Watch i els Airpods amb caixa de
càrrega sense ﬁls al mateix lloc.

Base de càrrega sense fils DUAL
de SDesign

Carregador sense fils 3 en 1
de SDesign

Base de càrrega SOLO
d’XTORM

Carrega el teu iPhone sense ﬁls tant en
posició vertical com horitzontal, mentre
també carregues el teu Apple Watch.
Una sola base de càrrega per als teus
dos productes preferits.

Prova la comoditat de carregar-ho tot al
mateix lloc. Amb aquest dispositiu la
capacitat de càrrega per a l'iPhone és de
15W, per a l'Apple Watch és de 2,5W i
per als AirPods és de 3W.

L'ús de la tecnologia sense ﬁls Qi al
coixinet suposa una càrrega ràpida
sense ﬁls sense cables que molestin i
d’una manera fàcil, a velocitats de ﬁns a
10W.

139’00€

49’95€

149’00€

39’99€

69’00€

35’95€

Els models d'iPhone X o superiosr són compatibles amb la càrrega sense fils Qi, els models d'iPhone 12 o superior són a més compatibles amb MagSafe. No tots els estoigs d'AirPods són compatibles amb la càrrega sense fils.
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Amb l'AirTag pots saber fàcilment on són els
teus objectes. Posa'n un a les claus i un altre
a la motxilla i les tindràs localitzades a l'app
Buscar, la mateixa que fas servir per trobar
els teus amics i els dispositius Apple.
És una troballa, no t'ho perdis.
AirTag

1 unitat 35’00€

4 unitats 119’00€

Pack Familiar
4 AirTag + 4 clauers Secure Holder de Belkin

174’96€ 146’99€

Clauer de pell per a l’AirTag

Corretja loop per a l'AirTag

Secure Holder de Belkin

El clauer de pell està fabricat amb
materials de primera qualitat. L'acer
inoxidable és molt resistent i crea un
contrast elegant amb la pell europea,
adobada amb cura i molt suau al tacte.

Aquesta corretja realment resistent i
lleugera, enganxa de manera segura
l'AirTag a les teves coses. Com que
s'ajusta a la perfecció a l'AirTag, no
correràs el risc que es desenganxi i
tindràs les teves coses sempre localitzades.

El seu innovador tancament de bloqueig
mitjançant gir manté l'AirTag ﬁxat de
posició i les vores elevades el preserven
contra les ratllades. Tria un dels colors
que complementen el teu AirTag a la
perfecció i sense ocultar-lo.

39’00€
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Poliuretà 35’00€

Pell 45’00€

13’99€

Carregador sense fils 3 en 1
amb MagSafe

PVP 149’99€

Carregador sense fils 2 en 1
amb MagSafe

PVP 99’99€

Base de càrrega sense fils
BOOST CHARGE™

PVP 39’99€

Promo*

19’99€

Només has de col·locar l'iPhone amb
MagSafe i carrega’l amb el teu Apple
Watch i els teus AirPods sense ﬁls.

Càrrega simultàniament el teu iPhone
amb MagSafe i els teus AirPods amb
càrrega sense ﬁl.

Base de càrrega sense ﬁls ràpida de
10W per alimentar els teus dispositius.

Base dock USB-C multiport
11 en 1

Carregador magnètic sense fils i
portàtil amb MagSafe

Auriculars True Wireless
Freedom SOUNDFORM™

PVP 129’99€

Promo*

99’99€

Converteix el teu portàtil amb USB-C a
l'estació de treball deﬁnitiva amb els
seus 11 ports: port 3,5mm per a
auriculars, sortida VGA, port SD, port
MicroSD, ethernet, 3 ports USB, sortida
4K DisplayPort, sortida 4K HDMI i port
USB -C PD.

PVP 59’99€

Compatible amb alineació i càrrega
MagSafe pot funcionar també com a
bateria externa de 10.000 mAh allà on
vagis.

*Preus de promoció vàlids de l'1 de desembre del 2021 ﬁns al 31 de desembre del 2021.

PVP 99’99€

Promo*

79’99€

Auriculars sense ﬁls amb cancel·lació
de soroll ambient que brinden un so
de qualitat superior i autonomia de la
bateria per a tot el dia.

www.intecat.com - 14

MacBook

MacBook Pro 13”

MacBook Air

A partir de 1.449

A partr de 1.129

M1

Xip M1 d’Apple
8 nuclis de CPU, ﬁns a 8 nuclis
de GPU, i ﬁns a 16GB de memòria
uniﬁcada.
2 TB
Capacitat màxima conﬁgurable.

Xip M1 d’Apple
8 nuclis de CPU, 8 nuclis de GPU, i ﬁns
a 16 GB de memòria uniﬁcada.

13,3”
Pantalla Retina

13,3”
Pantalla Retina

1,29 kg
Pes

1,40 kg
Pes

Fins a 18 hores

Fins a 20 hores

Touch ID

Touch Bar i Touch ID

MacBook Air (M1 8GB RAM 13”)

MacBook Pro (M1 8GB RAM 13”)

Paga les teves compres
en còmodes
mètodes de pagament

Aconsegueix un descompte
entregant
el teu dispositiu antic.

x11

Fins

M1

2 TB
Capacitat màxima conﬁgurable.

256GB

512GB

256GB

512GB

1.129€

1.399€

1.449€

1.679€

Aprenentatge automàtic
més ràpid.

Somriu a la càmera
1080p HD.

La millor pantalla mai vista a un portàtil.
Totes les pantalles venen calibrades de fàbrica.

NOVETAT

MacBook Pro

MacBook Pro 16”

MacBook Pro 14”

A partir de 2.249

A partir de 2.499

M1

M1

PRO

PRO

Xip M1 Pro
Fins a 10 nuclis de CPU, ﬁns a 32
nuclis de GPU, i ﬁns a 64 GB de
memòria uniﬁcada.
8 TB
Capacitat màxima conﬁgurable.

Xip M1 Pro o M1 Max d’Apple
10 nuclis de CPU, ﬁns a 32 nuclis
de GPU, i ﬁns a 64 GB de memòria
uniﬁcada.
8 TB
Capacitat màxima conﬁgurable.

14,2”
Pantalla Liquid Retina XDR

16,2”
Pantalla Liquid Retina XDR

1,60 kg
Pes

2,10 kg
Pes

Fins a 17 hores

Fins a 21 hores

Touch ID

Touch ID

MacBook Pro (M1 Pro 16GB RAM 14”)

mac

OS

M1

MAX

MacBook Pro (M1 Pro 16GB RAM 16”)

(M1 Max 32GB RAM 16”)

512GB

1TB

512GB

1TB

1TB

2.249€

2.749€

2.749€

2.979€

3.849€

Amb macOs Monterey, comunica’t, comparteix i crea a un altre nivell. Gaudeix de les grans novetats de FaceTime.
Descobreix el renovat disseny de Safari. Eleva el teu nivell d’atenció amb els Modes de Concentració. I molt, molt més.
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DISSENYAT PER
A L’ECOSISTEMA
APPLE
Accessoris guardonats dissenyats
per a iMac®, portàtils Mac® i iPad®.

MX KEYS I MX MASTER 3

MX KEYS MINI I MX ANYWHERE 3

K380 I M350 PEBBLE

Domina el teu projecte amb MX Keys i MX

Controla tot a qualsevol lloc. El teclat

Moderns, silenciosos, compactes. Crea el teu

Master 3, el teclat i el ratolí sense fils

MX Keys Mini i el ratolí MX Anywhere 3 són

propi espai amb el teclat K380 i el ratolí

més avançats. Compatibles amb Flow,

sense fils i el seu format més petit

M350 Pebble. El seu disseny ultrafí s’adapta a

controlaràs diversos ordinadors alhora,

millora l'ergonomia alhora que et

qualsevol espai i és multidispositiu, per

fins i tot entre diferents sistemes operatius.

proporcionen un alt rendiment.

que treballis com, quan i on vulguis.

COMBO TOUCH

CRAYON

Funda amb teclat retroiluminat amb

69’99€

El llapis digital amb tecnologia Apple Pencil

STREAMCAM
89’99€ 159’00€

trackpad pulsable a qualsevol punt i

Crayon compta amb un disseny còmode

60fps, enfocament i exposició automàtics

Smart Connector per iPad Pro de 12.9”(5a

a prova de nens. Amb precisió de píxel,

i intel·ligents, vídeo vertical/orientació

Gen), 11” (1ª, 2ª i 3ª Gen) i iPad Air (4ª Gen).

una bateria de llarga durada, és compatible

vertical, peces de muntatge versàtils,

Disponible en color Gris i Sorra(*).

amb moltes aplicacions per una millor

USB-C, dos micròfons i molt més.

*Color Sorra disponible per iPad Pro de 12.9 i 11”.

experiència.

115’00€

115’00€

A partir de 149

€

’00
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109’00€

89’99€

49’99€ 24’99€

Càmera web per streaming amb 1080p

GIBSON MESSENGER

99,99€

ANCHOR SLEEVE

49,99€

POP QUIZ

79,99€

HERSCHEL LITTLE AMERICA

99,99€
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Mac

Coses que fan que un Mac de sobretaula sigui un Mac

Per què Mac

Tenen tot el que t’agrada d’Apple i la superpotència del xip M1. Pel que poca cosa més cal afegir davant
d’aquesta pregunta. Però si encara no t’hem convençut, aquí van algunes dades sobre els nous i potents
Mac. Preparat per descobrir el teu nou Mac favorit?

Fa equip amb els teus dispositius Apple.
El Mac treballa de luxe amb els altres dispositius
Apple. Llegeix un missatge al teu Apple Watch i
respon-lo des del Mac. Comença una presentació
al teu Mac i després assaja amb el teu iPhone en
un altre lloc. Desbloqueja el Mac amb el teu Apple
Watch. Fins i tot pots compartir amb una amiga
àlbums de fotos sencers des de l'altra punta de
l'habitació.

Per a gustos, colors.
Són una inﬁnitat de possibilitats les que trobaràs
quan compris el teu nou Mac. Des del color platejat
clàssic per al Mac mini i el Mac Pro, ﬁns a set
increïbles i bonics colors que són els que vesteixen
el nou i bonic iMac de 24 polzades. Per si fos difícil
escollir, ara encara ho serà més.

M1
Guaita'ls.
Descobreix unes millores molt signiﬁcatives en
el disseny dels Mac de sobretaula. Tenim els
iMac que brinden unes mides de gruix de
pantalla de tan sols 1,15 centímetres, un disseny
eﬁcient i professional per al poderós Mac Pro, i
un disseny compacte per al tot terreny Mac mini.

El poder comporta una gran responsabilitat.
Gràcies al xip M1 treballant amb MacOS Monterrey,
la gamma de Mac és eﬁciència, rendiment i
seguretat, tot en un. Difícil de creure però només
necessitaràs tenir-ho uns minuts per entendre-ho.
Aquests Mac són ultrasilenciosos i no s'escalfen
encara que treballin com una màquina.

macOS Monterey

Les prestacions del nou sistema operatiu augmenten considerablement l’eﬁciència de totes les tasques
que es vulguin dur a terme. Des de la possibilitat de crear una nota ràpida simplement portant el punter
del ratolí ﬁns a la cantonada inferior dreta, a les dreceres o les millores a les videotrucades amb
FaceTime.
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ESSENCIALS
IPHONE
L'últim en accessoris d’energia
per iPhone. Carregadors
sense fils, Powerbanks i més.
Necessites energia addicional
pel teu MacBook? Mantén-lo carregat
amb el carregador d'escriptori XWC01.

PS101

BASE DE
CÀRREGA
WIRELESS
3 EN 1

XW401

NOVETAT

XW402

NOVETAT

FS401

FS402

BASE DE CÀRREGA
WIRELESS SOLO
15W

BASE DE CÀRREGA
WIRELESS DUO
15W

BATTERIA
EXTERNA FUEL
SERIES 10.000

BATTERIA
EXTERNA FUEL
SERIES 20.000

Carrega el teu iPhone sense fils
amb la plataforma de càrrega de nou
disseny. Ampliable amb un segon
coixinet per a càrrega dual.

Carreguem l’iPhone junts. O
utilitza'ls per separat gràcies als
coixinets desmuntables. Inclou
2 cables USB-C.

Carrega 3 dispositius al mateix temps,
vagis on vagis. Amb la sortida
USB-C de 20 W, carregarà el teu iPhone
en poc temps.

Amb la seva capacitat de bateria
de 20.000 mAh, tindràs energia
addicional pel teu iPhone o iPad
durant dies.

20W

20W

SORTIDA
USB-C

PVP
39,95€

PVP
59,95€

PVP
44,95€

PVP
59,95€

XWC01

PS101

BASE DE CÀRREGA
WIRELESS 3 EN 1
El carregador tot en un pel teu
iPhone, Airpods i Apple Watch.
Queda bé tant a la taula de nit
com a l’escriptori.

PVP
89,95€
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SORTIDA
USB-C

60W
SORTIDA
USB-C

ESTACIÓ DE
CÀRREGA DE WORX
Carrega 5 dispositius alhora,
inclòs el teu portàtil Mac USB-C
o una altre ordinador portàtil amb
USB-C. L’únic carregador que
necessitaràs.

PVP
49,95€

Ratolí òptic BTTOPBAT

Teclat sense fils BTWKEYMB

29 €

79’95€

Gaudeix d'una llibertat sense ﬁls completa i elimina el
desordre dels cables. L'aparellament és simple i ofereix un
rang de connexió de 9 metres.

El disseny ﬁ, còncau i amb mecanisme de tisora de les tecles
ofereix un tacte receptiu i sensible per escriure òptimament.
Presenta 21 tecles de funció ràpida i un teclat numèric de 17
tecles per millorar la productivitat.

’99

Adaptador USB-C a HDMI 4K

Adaptador hub USB-C

59 €

39’95€

El pràctic adaptador multiport USB-C a
port HDMI 4K, port USB i port USB-C.

Clàssic hub USB-C a 4 USB i un USB-C.

’00

Funda per iPad BSTAND

24’90€
USB-C a USB, Ethernet i USB-C

Adaptador USB-C a HDMI 4K

49’95€

69’95€

Adaptador amb tres ports USB i un
port Ethernet.

Hub amb 2 ports USB 3.0, 2 ports
USB-C, port Gigabit Ethernet i un HDMI
4K.

Funda ﬁna i lleugera, amb un disseny
elegant pel teu iPad amb un exterior de pell
sintètica i un interior de microﬁbra suau.
Protegeix d'esgarrapades i pols tant la
pantalla com la part del darrere.
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iPad

iPad Air

iPad Pro

A partir de 879

A partir de 649

12,9” o 11”
Pantalla Liquid Retina XDR (12’9”)
Pantalla Liquid Retina (11”)

10,9”
Pantalla Liquid Retina
A14

M1

Bionic

Xip M1

Xip A14 Bionic

Connector USB-C Thunderbolt/USB 4

Connector USB-C
Fins a 10 hores

Fins a 10 hores
5G

Paga les compres
en còmodes
mètodes de pagament

Ultraràpides

iPad Pro (12,9” Wi-Fi + Cellular)

128GB

256GB

512GB

1TB

2TB

1.199€ 1.309€ 1.529€ 1.969€ 2.409€

iPad Pro (11” Wi-Fi)

128GB

256GB

879€

989€ 1.209€ 1.649€ 2.089€

512GB

1TB

2TB

128GB

256GB

512GB

1TB

2TB

1.369€ 1.479€ 1.699€ 2.139€ 2.579€

iPad Pro (11” Wi-Fi + Cellular)

128GB

Xarxes 4G LTE
Touch ID

Face ID
iPad Pro (12,9” Wi-Fi)

Aconsegueix un
descompte lliurant
el teu vell dispositiu

4G

256GB

512GB

1TB

2TB

1.049€ 1.159€ 1.379€ 1.819€ 2.259€

iPad Air (10,9” Wi-Fi)
64GB

256GB

649€

819€

64GB

256GB

789€

959€

iPad Air (10,9” Wi-Fi + Cellular)

NOVETAT

iPad

iPad

iPad mini

A partir de 379

A partir de 549

10,2”
Pantalla Retina

8,3”
Pantalla Liquid Retina
True Tone

A13

A15

Xip A13 Bionic

Xip A15 Bionic

Connector Lightning

Connector USB-C

Bionic

Bionic

Fins a 10 hores
4G

Xarxes 4G LTE
Touch ID
iPad (10,2” Wi-Fi)

Fins a 10 hores
5G

Ultraràpides
Touch ID

iPad mini (10,9” Wi-Fi)

64GB

256GB

64GB

256GB

379€

549€

549€

719€

64GB

256GB

64GB

256GB

519€

689€

719€

889€

iPad (10,2” Wi-Fi + Cellular)

iPad mini (10,9” Wi-Fi + Cellular)
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Smart Folio Keyboard

Smart Keyboard

179’00€

11” 199’00€

12,9” 219’00€

Magic Keyboard
11” 339’00€

12,9” 399’00€

L’Smart Keyboard, l’Smart Foli Keyboard i el Magic Keyboard combinen les últimes tecnologies amb materials únics. Aquests teclats
ultraportàtils protegeixen el teu iPad i es connecten sense necessitat de carregar-se. El Magic Keyboard, a més de ser retroil·luminat i
permetre diversos angles de visió, afegeix un trackpad integrat Multi-Touch.
Compatible amb:
iPad

Compatible amb:
iPad Air, iPad Pro 11” i iPad Pro 12,9”

Compatible amb:
iPad Air, iPad Pro 11” i iPad Pro 12,9”

Apple Pencil 1ª gen

Apple Pencil 2ª gen

Pack 4 puntes per Apple Pencil

99’00€

135’00€

25’00€

La seva increïble sensibilitat a la pressió i a la inclinació et permet aconseguir una gran varietat de traços i efectes. Des de línies ultraﬁnes ﬁns a
ombres subtils, encara que recolzis la teva mà a la pantalla del teu iPad.
Compatible amb:
iPad

Compatible amb:
iPad mini, iPad Air, iPad Pro 11” i iPad Pro 12,9”

Funda Smart Folio i Funda Smart Cover
iPad mini 45’00€

iPad 55’00€

iPad Air 89’00€

Compatible amb:
Apple Pencil 1a gen i Apple Pencil 2a gen

iPad Pro 11” 89’00€

iPad Pro 12,9” 109’00€

La funda Smart Folio està fabricada amb una única peça de poliuretà per protegir el teu iPad. També l’activa
quan l'obres i el posa en repòs quan la tanques. Escull la funda Smart Cover per protegir la part davantera del
teu iPad i la funda Smart Foli per protegir ambdues cares del teu iPad.
Smart Folio

Smart Cover
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Fundes per dispositius de 13”, 14” i 16” de MW
Desde 29’95€

Protector de pantalla amb tacte papel de Doodroo

Funda per Apple Pencil de Doodroo

Doodroo ha aconseguit recrear la mateixa resistència i tacte d’un
llapis escrivint sobre paper mitjançant una pel·lícula protectora
de pantalla. Un resultat extraordinari ﬁns ara, i somiat durant
molt de temps per artistes i entusiastes de l'escriptura, treballant
als seus iPads, sense una superfície natural.

Dissenyades per ser compatibles tant amb l'Apple Pencil de 1a
generació com de 2a. La protecció i l’estil van de la mà gràcies a
aquesta ﬁna segona pell.

39’95€

14’95€
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Watch

Coses que fan que un Apple Watch sigui un Apple Watch

Per què Apple Watch

Imagines un dispositiu que t'acompanyi allà on vagis? Doncs ja pots deixar de somiar perquè l'Apple
Watch va amb tu a tot arreu. Per això podeu fer coses que serien impossibles per a altres dispositius.

App Salut.
El dispositiu que millor té cura de la salut del
propietari. Tot centralitzat a l'App Salut on podràs
veure cadascun dels teus entrenaments, establir
objectius d'hores dormint o notiﬁcar-te amb l'app
Freqüència Cardíaca de ritmes irregulars del teu
cor.

El teu entrenador al teu canell.
Tancar els anells dia rere dia es convertirà en el teu
nou passatemps preferit. Els anells d'activitat són
la millor manera de saber quant et mous cada dia
i d'assolir els teus objectius tancant-los cada dia.
Tens premis, entrenaments personalitzats i ﬁns i
tot competicions d'Activitat per combatre la
mandra.

SOS
Mulla't. El teu rellotge ja no és cap excusa.
Com que és resistent a l'aigua ﬁns a 50 metres de
profunditat, l'Apple Watch és perfecte per nedar o
surfejar, així que hauràs d'anar buscant noves
excuses com “l'aigua està molt freda” o “no han
passat 2 hores des que he menjat” perquè el teu
nou rellotge intel·ligent t'acompanya ﬁns al més
profund del mar o la piscina.

Aconsegueix ajuda quan la necessitis.
Que l’Apple Watch ha salvat la vida de moltes
persones ja és una realitat. L’smartwatch d'Apple
detecta si has patit una caiguda greu i truca
automàticament als serveis d'emergència si no ets
capaç de moure't. Pots fer una trucada
d'emergència només mantenint premut el botó
lateral, ﬁns i tot si sou a l'estranger.

watchOS 8

watchOS 8 t'ajuda a comunicar-te, estar en forma i tenir cura de la teva salut com mai. Comparteix els teus
grans moments amb l’app Fotos plena d'innovacions. Envia missatges amb molta més substància. O troba
noves maneres de concentrar-te i gaudir de l'instant. I això només és el principi.
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Apple Watch Series 7

Apple Watch SE

A partir de 429

A partir de 299

41 o 45 mm
Pantalla Retina sempre activa

40 o 44 mm
Pantalla Retina

Apte per nedar. Certiﬁcat IP6X

Apte per nedar

NOVETAT

_____
App Oxigen en Sang
_____
App ECG
Notiﬁcacions de freqüència cardíaca alta/baixa
Avís de ritme irregular

Notiﬁcacions de freqüència cardíaca alta/baixa
Avís de ritme irregular

Compatible amb
Conﬁguració Familiar

Compatible amb
Conﬁguració Familiar

Fins a 18 hores

Fins a 18 hores

Series 7

GPS (Alumini)

GPS + Cellular (Alumini)

Series 7 Nike+

GPS (Alumini) GPS + Cellular (Alumini)

GPS (Alumini)

SE

GPS + Cellular (Alumini)

SE Nike+

GPS (Alumini) GPS + Cellular (Alumini)

41mm

45 mm

41mm

45 mm

41mm

45 mm

41 mm

45 mm

40 mm

44 mm

40mm

44 mm

40mm

44 mm

40 mm

44 mm

429€

459€

529€

559€

429€

459€

529€

559€

299€

459€

349€

379€

299€

329€

349€

379€

GPS + Cellular (Acer inoxidable)
41mm

45 mm

729€

779€

Apple Watch Series 3

A partir de 219

Corretja per Apple Watch

Sport Band 49’00€

Sport Loop a partir de 49’00€

Una manera molt fàcil i còmoda de canviar de look. Escull el teu model de corretja amb l'estil
que més s'ajusti a tu: Corretja esportiva, Corretja Loop esportiva, Corretja Nike Sport, Corretja
Loop Nike Sport, Pell o Acer inoxidable. Fes-te amb els últims colors i estils de corretja.

38 o 42 mm
Pantalla Retina
Apte per nedar
_____

NOVETAT

Corretja de silicona d’OtterBox

29’99€

_____

Embolica el teu canell amb aquesta nova corretja antibacterial i tancament de sivella. Està feta
de material de silicona duradora i suau. La corretja d'estil esportiu és còmoda, resistent a la
suor i transpirable perquè sigui una peça ideal per portar al dia a dia.

Notiﬁcacions de freqüència cardíaca alta/baixa
Avís de ritme irregular
_____
Fins a 18 hores
Series 3

GPS (Alumini)

Series 3 Nike+
GPS (Alumini)

38 mm

42 mm

38 mm

42 mm

219€

249€

219€

249€

NOVETAT

Corretja elàstica Pop Loop de Laut

24’99€

Segura corretja Pop Loop per a l’Apple Watch amb un aspecte elàstic, sedós i elegant, amb una
gran varietat de models i colors. S'ajusten a la perfecció i són molt còmodes gràcies a una sivella
que porta amagada dins del teixit per adaptar-se a un gran nombre de canells.

Les corretges per a Apple Watch de 38, 40 i 41mm són compatibles entre si, igual que les de 42, 44 i 45mm
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El benestar al teu abast,
el passaport cap a una vida sana.

Amb el teu cor
al pensament.

Báscula Bluetooth Fit IHHS2S
d’iHealth

Termòmetre PT3 d’iHealth

Bàscula intel·ligent amb connexió
Bluetooth que mesura el teu pes i el teu
Índex de Massa Corporal (IMC). Gràcies a
la seva mida reduïda i lleugeresa,
s'integrarà a qualsevol espai.

iHealth PT3 és un termòmetre amb
tecnologia d'infrarojos per al front amb
el què podràs mesurar la temperatura
corporal d'una forma ràpida, simple i
sense contacte.

59’95€

69’95€

Tensiòmetre d’iHealth

79’00€

Mesura la tensió arterial, la freqüència
cardíaca i detecta arítmies. T'ofereix un
seguiment complet de les dades.
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Una freqüència cardíaca molt alta
o molt baixa i un ritme irregular
(arítmia) poden ser indicadors de
d’alguna greu afecció. Moltes
persones no reconeixen els símptomes, així que les causes no es
solen diagnosticar. Les notiﬁcacions de l'app Freqüència Cardíaca t’avisen d'aquestes anomalies
perquè ho puguis consultar amb
el teu metge.

Moviment. Exercici. Dempeus.
Enregistra totes les teves activitats.
Els anells d'activitat són la millor manera de saber
quant et mous cada dia i d'assolir els teus objectius
tancant-los cada dia. Tens premis, entrenaments
personalitzats i ﬁns i tot competicions d'Activitat per
combatre la mandra i fer-ho més divertit.

Mesurador de qualitat de l'aire
interior de Netatmo

Caixa esterilitzadora UV

Permet conèixer les teves constants
vitals: taxa d'oxigen a la sang (Sp=2), el
pols i l'índex de perfusió. El complement
perfecte si no tens Apple Watch o en fas
servir un sense mesurador d'oxigen.

Mesura els paràmetres clau de les
habitacions de casa teva, seguint els
canvis i les recomanacions suggerides,
per crear un entorn més sa.

És ideal per DESINFECTAR els teus
dispositius mòbils, claus, màscares, etc...
matant el 99,99% dels bacteris i virus
mitjançant llum UVC.

Ulleres Le-Marais de Barner

Ulleres Dalston de Barner

Bossa esterilitzadora UVC

Oxímetre de Pols d’iHealth

79’99€

49’95€

99’99€

49’95€

Les lents Barner bloquegen la llum blava que emeten totes les pantalles, ja siguin de
mòbils, tauletes, ordinadors i televisors. A més a més, redueixen la brillantor dels LEDs en
llocs on hi pugui haver excés de llum artiﬁcial. Tot plegat sense deixar de banda un disseny
i color que aporten un look modern i desenfadat.

49’00€

59’00€

Dotat de la tecnologia de desinfecció
ultraviolada, aquesta bossa d'esterilització utilitza la llum UV per destruir l'ADN
dels microorganismes per matar el
99,99% dels bacteris i els virus.
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One

Les millors
experiències.
Només a Apple.
Apple One és una subscripció que agrupa ﬁns a cinc serveis d'Apple en una única quota mensual. És la manera
més senzilla de subscriure't als teus serveis d'Apple preferits i gaudir al màxim dels dispositius. A més d'oferir-te
el millor en entreteniment, també et permet guardar les teves fotos, ﬁtxers i més a iCloud, per tenir-los sempre a
mà. Els serveis són Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ i Apple Fitness+.

Agrupa ﬁns a cinc serveis d'Apple en una sola
subscripció. T'emportaràs més per menys.
Prova Apple One gratis.*

Individual

Familiar

Premium

14,95€/mes

19,95€/mes

28,95€/mes

Estalvia 6€/mes.

Estalvia 8€/mes. Comparteix-ho
ﬁns amb cinc persones.

Estalvia 16€/mes. Comparteix-ho
ﬁns amb cinc persones.

iCloud 50GB

iCloud+ 200GB compartits
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iCloud+ 2TB compartits

Fitness+

* Consulta les condicions a la teva botiga INTECAT i a la nostra pàgina web.

Regala l'art del massatge
aquestes festes

Theragun Pro

Theragun Prime

Theragun Elite

PVP 599 €
’00
Promo 399 €

*

*

Wave Roller

PVP 149’00€
’00
Promo 99 €
*

*Preus de promoció vàlids del 24 de desembre de 2021 ﬁns al 3 de gener de 2022.

PVP 199’00€
’00
Promo 179 €

’00

’00

*

Theragun Mini

PVP 299 €
’00
Promo 249 €

PVP 399 €
’00
Promo 299 €

’00

Wave Duo

PVP 99’00€
’00
Promo 79 €
*

*

Wave Solo

PVP 79’00€
’00
Promo 59 €
*
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NOVETAT

Fitness+

Des de HIIT ﬁns a meditació.
Una inesgotable varietat
d'entrenaments.

Amb Apple Fitness+ pots triar entre onze tipus diferents
d'entrenament, com ara intervals d'alta intensitat, exercicis
de força, pilates i ioga. Per exercitar també la ment, tens
meditacions guiades d’àudio i vídeo. Les sessions es renoven
cada setmana i duren de 5 a 45 minuts. I les dades
compartides a la pantalla des de l'Apple Watch t’ajuden a no
perdre la motivació.
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Casc intel·ligent Bling BH60
de Livall

Casc Lumos Ultra amb MIPS
de Lumos

Casc intel·ligent Smart4u
de Livall

Casc per a riders lleuger i multifuncional.
Els llums d'advertència LED elegants que
compleixen amb els estàndards de
seguretat et fan estimar la conducció
nocturna.
Comunica't
mentre
condueixes amb una cooperació fàcil
entre companys d'equip. La música fa
una combinació perfecta amb la conducció.

Casc de ciclisme intel·ligent amb llum
davantera composta per 30 LEDs blancs
i 64 LEDs vermells a la part del darrere
de llum intermitent, el que signiﬁca que
la seva il·luminació proporciona una
visibilitat completa de 360º.

Compta amb una llum intel·ligent que et
farà més visible per a la resta de persones o vehicles amb què et rodegis en el
teu trajecte. A més, té llum de frenada
d'emergència amb apagat automàtic.

139’95€

139’99€

59’95€

Llum del darrere per a bici o patí de Cosmo

69’00€

Cosmo Bike es pot adaptar a qualsevol tipus de casc de
bicicleta i casc de scooter. També es pot ﬁxar al seient de
la bicicleta.
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Tot el que és bo d'Apple.
A tota pantalla.
A partir de 159
Amb l'Apple TV tens al teu abast les millors sèries, pel·lícules,
partits i emissions en directe, a més dels dispositius i serveis
Apple. Amb l'opció 4K HDR amb alta freqüència de fotogrames
gaudiràs d'imatges nítides i ﬂuides. Descobreix contingut d'Apple
Originals amb Apple TV+. Treu encara més partit a la teva tele amb
Apple Arcade i Apple Music. I fes servir el nou comandament Siri
Remote amb clickpad tàctil per controlar-ho tot.
Apple TV 4K
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Apple TV HD

32GB

64GB

32GB

199€

219€

159€

3 mesos gratis
Compra un dispositiu Apple vàlid i
gaudeix d'Apple TV+ de franc
durant tres mesos. Tens 90 dies
per acollir-te a l'oferta
La subscripció costa només
4,99€/mes. Comparteix Apple TV+
amb En Família.
Més informació
a la pàgina 39.

Tot Apple Originals. Només a Apple TV+.
Apple TV+ és un servei amb continguts aclamats per la crítica, com sèries i pel·lícules de drama i
comèdia, documentals fascinants i programes infantils, i que cada mes estrena nous continguts originals Apple.
Pots gaudir-los des de l'app TV als teus dispositius Apple, televisors intel·ligents, consoles i reproductors d’streaming. I el millor és que t'emportes tres mesos gratis d'Apple TV+ comprant un dispositiu Apple vàlid.

Sona que al·lucines.

Connecta dos altaveus HomePod mini
a l'Apple TV i gaudeix d'un so
equilibrat i ple de matisos a tots
els teus continguts. Buscar una pel·lícula,
obrir una app o reproduir un vídeo
és tan senzill com demanar-ho a la Siri.
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Sona que al·lucines.
En colors.
NOVETAT

Gran és poc.

El so de 360 graus de HomePod mini
omple l'habitació. I Siri és l'ajuda perfecta
per fer tasques diàries i controlar els
teus accessoris de domòtica amb total
privadesa i seguretat.

HomePod mini

99’00€

Pack cinema a casa

2

Una experiència molt diferent per
gaudir de casa teva. Escolta música
i submergeix-te en les últimes pel·lícules
o sèries com mai no ho has fet. I amb
l'ajuda de la Siri i l'App Casa torna la
teva llar intel·ligent.

Apple TV 4K 32GB
+ 2 HomePod mini

397’00€ 379’00€
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Oye Siri, pon «Solo Si Es Contigo»
en el dormitorio.
Oye Siri, ¿cuánto se tarda hasta
el aeropuerto?
Oye Siri, busca mis llaves
Oye Siri,, ¿Cuánto son 20 grados
Celsius en Fahrenheit?

Oye Siri, cierra las luces a las
once de la noche.
Oye Siri, añade azucar a la lista
de la compra.
Oye Siri, pon «Nadie sabe nada».
Oye Siri
Siri, Dile a Eva que me encantó
el libro, gracias.

La Siri ho fa tot com si res.

La Siri és l'ajuda perfecta per a tota la família, i amb el HomePod cobra encara més poder. Si en col·loques
diversos en diferents punts de la casa, podràs parlar amb la Siri siguis on siguis. A més, tots dos són capaços
de fer molt més si connectes el HomePod mini a l'iPhone. I amb Apple Music et donarà accés a totes les
cançons del catàleg només demanant-ho.
Respon trucades de l'iPhone, posa't la sèrie
del moment a l'Apple TV o reprodueix
música del Mac. El HomePod mini s'entén a
la perfecció amb els teus dispositius Apple
perquè ho escoltis tot alt i clar. Fins i tot en
pots col·locar dos en una mateixa habitació
com a canals esquerre i dret per crear un
parell estèreo i submergir-te totalment al
seu so.

Les coses que preguntes a la Siri
s'associen a un identiﬁcador
aleatori, no al teu ID d'Apple.
www.intecat.com - 46

App Casa

Agafa el comandament
de casa teva.
Amb l'app Casa pots controlar fàcilment
els accessoris de HomeKit fent servir
qualsevol dels teus dispositius Apple.
Apaga els llums, mira qui truca al timbre,
ajusta la temperatura del saló, puja la
música, enregistra vídeo protegit i molt
més. Aquí manes tu.
L'app Casa s'encarrega que els sistemes
connectats de la teva llar et facin la vida
més fàcil.

Munts d'accessoris HomeKit, tots en una sola app.
Més de 100 fabricants de tot el món estan
desenvolupant accessoris que funcionen amb HomeKit.

Televisors

Llums

Aires
Analitzadors de
la qualitat de l'aire condicionats
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Altaveus

Panys

Interruptors

Endolls

Seguretat

Sensors

Ventiladors

Portes de garatge

Finestres

Termòstats

Timbres

Humidiﬁcadors

Aspersors

Càmeres

Receptors

Concentradors

Llar intel·ligent
molt molt intel·ligent.
Controla els espais de casa teva i fes-te la vida més fàcil amb
l'App Casa. Només necessites un dispositiu Apple i accessoris
compatibles HomeKit per encendre i apagar els llums, ajustar la
temperatura amb la veu, accedir de manera remota i molt més.
I com que la teva privadesa és el més important, pots fer-los
servir amb la seguretat de que ningú t'estarà vigilant.

Si té l’etiqueta
de HomeKit a la caixa,
és compatible amb l'App Casa

Començar és molt fàcil.
Per començar, simplement has d'escanejar
el codi HomeKit del teu nou accessori i llest,
ja pots automatitzar alguna de les teves
tasques quotidianes, com ara activar un
accessori o un ambient segons l'hora del
dia, la ubicació o el que detectin els sensors.
Conﬁgura-ho una vegada i oblida-te’n per
sempre.

Ubicació.

Horari.

Acció.

Presència.

Sempre com si estiguessis a casa.
Usa l'Apple TV, un iPad o un HomePod mini com a
centraleta i controla els accessoris des de qualsevol
lloc, també estant a fora de casa.
Tan fàcil com si no t'haguessis mogut de casa.
Des del teu iPhone pots veure si t'has deixat la porta
oberta, contestar el timbre com ho faries normalment, o anunciar el teu missatge de camí a casa, a
través de l'intèrfon del HomePod, a la teva família.

Oye Siri, anuncia: ¿Hace falta que
compre algo de camino a casa?
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HomeKit
Encara que ja tinguis muntat tot un sistema de domòtica o acabis de
comprar-te el teu primer accessori, et sorprendrà com n’és de senzill
conﬁgurar-ho tot i connectar-te des d'on vulguis amb l'app Casa per
controlar-ho, encara que siguis fora, mitjançant l'Apple TV o l'HomePod
mini que tinguis a casa teva.

Càmera Circle View
de Logitech

Càmera de seguretat
Welcome de Netatmo

Protegeix casa teva d'una manera més
segura amb aquesta càmera de
seguretat. Amb un ampli camp visual de
180° i funcions de privacitat integrades
per donar-te total tranquil·litat a tu i a la
teva família, tant dins com fora de casa.

Càmera de seguretat domèstica
amb reconeixement facial. Una
càmera fantàstica amb un disseny
minimalista.

179’00€

NOVETAT

199’00€

Kit de 4 panells LED Wifi
de Nanoleaf

Tira LED intel·ligent LS2 de 2
metres de VOCOlinc

Bombeta LED intel·ligent L3
de VOCOlinc

Il·lumina la teva vida i crea el disseny que
vulguis, connectant entre ells els panells
triangulars. Explora diferents combinacions amb l'assistent de la seva app.

Aconsegueix un ambient ideal per a
cada ocasió amb aquesta tira amb 16
milions de colors i 850 lúmens.

Personalitza l’ambient amb ﬁns a 16
milions de colors que s’adapten a cada
ocasió.

99’99€
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39’99€

29’99€

Llar intel·ligent

NOVETAT

Difusor Smart humidifier
MistFlow de VOCOlinc

Jardinera intel·ligent de cuina
de Tregren

Dispositiu lliure de BPA ideal per
aromateràpia i humidiﬁcar l'aire en
petites habitacions o oﬁcines.

Cultiva qualsevol planta amb aquests
horts de cuina. Fes-ho sense experiència
prèvia de jardineria gràcies a Active
Growing Technology™ i l'aplicació Smart
Gardener.

NOVETAT

NOVETAT

49’99€

74’99€

59’99€

NOVETAT

Llanterna recarregable amb
carregador de Goal Zero

Llanterna recarregable Torch
500 de Goal Zero

Aquesta petita llanterna recarregable
USB és una solució per a persones
que estiguin en constant moviment,
perfecta per a la bossa o la motxilla.

Aquesta
llanterna
multifundional
esdevindrà la llum d'emergència més
ﬁable per a qualsevol situació, ja que
també és resistent a l'aigua.

29’99€

T3 89’90€

T6 139’90€

Llanterna lighthouse 600 amb
USB de Goal Zero
Llanterna de 600 lúmens amb 3
maneres de carregar-se: amb el sol,
connectant un panell solar; amb un
cable USB i d'arrencada, amb la maneta
incorporada.
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AirPods

AirPods

NOVETAT

AirPods

AirPods PRO

AirPods Max

____

Àudio espacial
amb seguiment
dinàmic del cap

Àudio espacial
amb seguiment
dinàmic del cap

Àudio espacial
amb seguiment
dinàmic del cap

____

____

Cancel·lació activa
de soroll i mode
de so ambient

Cancel·lació activa
de soroll i mode
de so ambient

Càrrega per
connector
Lightning

Càrrega MagSafe
i per connector
Lightning

Càrrega MagSafe
i per connector
Lightning

Càrrega per
connector
Lightning

Resistència a
la suor i a l'aigua

Resistència a
la suor i a l'aigua

(2.ª generació)

149

____
ﬁns a 5 hores1
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(3.ª generació)

199

ﬁns a 6 hores1

279

629

____

ﬁns a 4,5 hores1

ﬁns a 20 hores
1

Amb una sola càrrega fora de l'estoig de càrrega.

Music

Submergeix-te al so.
Més de 90 milions de cançons
i 30.000 playlists.
Tres mesos gratuïts.2

Auriculars Openmove
d’Aftershokz

NOVETAT

Auriculars OpenComm
d’Aftershokz

89’99€

169’99€

169’99€

Auriculars sense ﬁls de conducció òssia
amb ﬁns a 10 metres d'abast i micròfon
duo amb cancel·lació de soroll.

Auriculars Bluetooth estèreo de conducció òssia impermeables dissenyats per a
entrenaments difícils en les condicions
climàtiques més extremes.

Auriculars Bluetooth estèreo de conducció òssia amb micròfon de braç amb
supressió de soroll, dissenyat per
millorar la noció del que t'envolta.

Auriculars Beats Flex

Beats Studio Buds

Auriculars QuietConfort 35 II
de Bose

Versàtils i ﬂexibles, tenen ﬁns a 12 hores
de reproducció d'àudio, així com una
resposta de greus intensa i precisa.

Aquests auriculars ofereixen un so
equilibrat i potent a un disseny compacte de tap True Wireless amb cancel·lació
de soroll.

Dissenyats amb una de les millors
tecnologies de cancel·lació de soroll del
món per ﬁltrar el soroll i que soni millor
la teva música.

69’95€

2

Auriculars Aeropex
d’Aftershokz

149’00€

Període de prova no acumulable. Consulta les condicions a la botiga ia la nostra web.

299’00€
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Altaveu WONDERBOOM I
d’Ultimate Ears

Altaveu SoundLink Micro
de Bose

Altaveu SoundLink Revolve
de Bose

El WONDERBOOM és el que necessites
per fer meravelles amb la teva música,
ﬁns i tot a prop de l'aigua. Gaudeix d’un
fantàstic so 360 amb greus equilibrats.

Altaveu Bluetooth resistent a l'aigua.
Cobertura sense ﬁls de ﬁns a 9 metres
amb una durada de la bateria de ﬁns a 6
hores.

L'altaveu Bluetooth ofereix un so espectacular de 360 graus. És resistent a
l'aigua i te'l pots emportar a tot arreu
gràcies a les seves 12 hores d'autonomia.

99’99€ 59’00€

Altaveu One SL de SONOS

129’00€

Revolve+ 299’00€ Revolve 199’00€

199’00€

229’00€

Altaveu One de SONOS

Altaveu Move de SONOS

Altaveu amb el què podràs gaudir de la
teva música, combinar un parell estèreo
amb un altre Sonos One i crear un so
súper envoltant o crear un cinema a
casa.

Gaudeix d’un so potent i immersiu
d’aquest intel·ligent i potent altaveu amb
control per veu integrat, app Sonos,
AirPlay 2 d’Apple i molt més.

Altaveu intel·ligent de so brillant amb
bateria i resistent a la intempèrie perquè
puguis portar la teva música allà on
vulguis.
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399’00€

PRESENTEM
HYPERBOOM
BOOM 3
149,00€

MEGABOOM 3
199,00€

HYPERBOOM
399,00€
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Controlador intel·ligent DDJ-200
de Pioneer DJ

NOVETAT

NOVETAT

159’00€

159’99€

159’00€

Comença a punxar com un DJ amb
aquesta taula de barreges intel·ligent
fàcil de fer servir. Amb un disseny
professional, podràs aprendre a barrejar
pistes des del teu SmartPhone o Mac
amb una gran varietat d'aplicacions.

Dissenyat per posar tota la potència del
so d'alta resolució a les teves mans,
perquè puguis crear fàcilment continguts professionals excepcionals on sigui
que vagis i a qualsevol dispositiu.
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iRig Mic HD 2 d’IK Multimedia

iRig Keys 2 d’IK Multimedia
Controlador de teclat MIDI ultracompacte de 37 minitecles amb compatibilitat
millorada pels teus dispositius Apple.
Compta amb molts de controls útils:
com les rodes de modulació i pitch bend,
entre d'altres.

NOVETAT

Auriculars SOUNDFORM mini per a nens
de Belkin

34’99€

Les millors col·leccions

de jocs per a dispositius mòbils.

Una sola subscripció

1

Zero anuncis. Zero compres addicionals.

Més de 200 jocs

i la llista segueix creixent.

Comparteix Apple Arcade1

Auriculars sense ﬁls per a nens que garanteixen la comoditat
i protecció auditiva dels més petits. Els podran utilitzar per
fer els deures de manera virtual, veient vídeos al cotxe o per
jugar a videojocs. La seva vinculació és fàcil i els controls
intuïtius són perfectes per a ells. També limiten el volum a
85dB perquè puguin escoltar música de manera segura i
saludable.

amb la teva família.

NOVETAT

Gamepad HeroPad d’Aiino

Funda per iPad Pet de Wise

Comandament sense ﬁls de gaming ideal
per pujar de nivell als teus jocs d'Apple
Arcade. Compta amb connexió Bluetooth
que et farà possible connectar-lo als teus
dispositius iPhone, iPad o Apple TV.

Els Wise Pet són peluixos intel·ligents per
a smartphones i tablets que a més de
protegir el teu dispositiu, ofereixen una
inﬁnitat de jocs i activitats didàctiques,
dissenyades especialment per a nens.

59’99€

24’95€

Funda Little Buddy per iPad
de Laut

34’99€

Funda infantil ultraresistent i adaptada
als diferents usos que un nen li pugui
donar per protegir l'iPad de manera
segura.
iPad, iPad Pro 9,7, iPad Pro 10,5

iPad 9”, iPad 10”

1

Prova-ho un mes gratuït. 4,99 €/mes després de la prova gratuïta. Més informació a la pàgina 39 o a www.intecat.com .
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Càmera OneStep+

139’99€

Càmera instantània Go
Càmera instantània Now+

149 €
’99

Càmera instantània analògica, renovada
amb eines encara més creatives. Amb
l'aplicació obtingues ﬁltres, eines, obertura
de diafragma i modes amb què podràs
provar pintar amb llum, la doble exposició,
el mode manual i molt més.

119’99€

Càmera instantània de mida
reduïda i ultraportàtil que podràs
emportar-te allà on vulguis.

Connecta-la al teu smartphone mitjançant
Bluetooth i juntament amb l'aplicació
Polaroid Originals desbloqueja les eines
creatives que et faran fer les millors fotograﬁes instantànies.

Impressora instantània Lab
Polaroid Lab Starter Set 149’99€

Cartutxos i paper fotogràfic
A partir de 15’99€
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Impressora fotogràfica de butxaca

Converteix els moments digitals guardats al
teu iPhone en fotograﬁes en paper.

99’99€

* Els cartutxos i el paper fotogràﬁc no són compatibles amb càmeres Polaroid antigues.

NOVETAT

iKlip Grip Pro d’IK Multimedia

Smart Robot Pod Red de Pivo

IKlip Go Selfie d’IK Multimedia

Suport multifuncional compacte per a
telèfon intel·ligent i càmera que
realment són 4 accessoris en un: un
trípode de taula segur, empunyadura
per a vídeo de gran subjecció, monopeu
i adaptador de trípode amb muntura
UNC per a equipament addicional.

El robot intel·ligent Pod de Pive és
perfecte per gravar els teus vídeos per a
TikTok. Gràcies a l'aplicació gratuïta Pivo
tindràs centenars de maneres creatives
per crear vídeos d'allò més originals
gairebé sense esforç.

És un ultracompacte i elegant pal de
selﬁe amb obturador Bluetooth que
s'estén ﬁns a 74 centímetres. Et permet
fer fantàstiques preses dels millors
moments de la teva vida amb la família,
amics i durant els teus viatges.

59’99€

Trípode Universal Flexible
de Pixter

39’99€

Fàcil de fer servir i transportar, el trípode
ﬂexible Pixter és el company ideal per al
teu mòbil si desitges estabilitat a l'hora
de fer fotograﬁes o lapse de temps a la
natura. Els seus tres peus ﬂexibles
permeten agafar el trípode a qualsevol
element.

164’00€ 109’00€

NOVETAT

49’00€

NOVETAT

Kit de creació de vídeo HD iRig
Mic d’IK Multimedia

Estabilitzador Osmo Mobile 5
de DJI

Ideal per a Youtubers, vloggers, o simplement per a aquells que vulguin fer
transmissions en viu, aquest pack et farà
la vida més fàcil ja que podràs crear
àudio i vídeo de qualitat des del teu
iPhone.

Aquest producte està pensat per poder
crear contingut allà on siguis, ja que
gràcies al seu nou disseny pots plegar-lo
i guardar-lo a la butxaca. A més, porta un
braç extensible integrat perquè puguis
gaudir de selﬁs perfectes, vídeos ﬂuids,
seguiment automàtic i molt més.

199’99€

159’00€
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FaceTime

Noves maneres
d'estar junts.
Mantenir el contacte en aquests moments és fonamental. Amb SharePlay pots veure pel·lícules i sèries,
escoltar música i compartir pantalla amb qui vulguis directament amb l’app FaceTime. Ara les trucades de
FaceTime també sonen millor, molt més naturals. A més a més, Missatges t'ho posa més fàcil per gaudir
dels continguts que la teva gent comparteix amb tu.

SharePlay

Fes servir SharePlay per continuar parlant per FaceTime mentre
mires sèries i pel·lícules, escoltes música o mostres la teva pantalla.
Una manera totalment nova de compartir experiències i estar a prop
dels que t'importen. Parla per FaceTime amb l'iPhone mentre fas
servir l'Apple TV o el HomePod per al contingut que esteu compartint.
SharePlayés compatible amb dispositius amb iOS 15, macOS 12 i tvOS 15.

Enquadrament centrat fa servir l’aprenentatge automàtic per ajustar la càmera ultra gran angular
frontal quan utilitzes apps de vídeo com FaceTime en un model de iPad compatible. Permet que tu i
qualsevol altra persona que estigui amb tu us mantingueu al requadre a mesura que us moveu.

Enquadrament
Compatible amb: iPad Pro de 12,9 (5.ª gen.), iPad Pro de 11 (3.ª gen.), iPad (9.ª gen.) i iPad mini (6.ª gen.)
centrat
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Monitor UltraSharp de DELL
24”

249’00€

27”

499’95€

El rendiment d’aquest monitor és
simplement impressionant. Et permetrà
gaudir d’una claredat de pantalla
extraordinària amb resolució Full HD i
sempre amb la millor vista de colors,
uniformes i intensos amb un ampli angle
de visió gràcies a la tecnologia IPS.

Webcams de Logitech

Disc dur SSD Extreme 500GB
de Sandisk

Simplement perfectes per obtenir una
magníﬁca qualitat d’àudio a les teves
trucades de vídeo. S'adapten a la il·luminació del teu entorn per oferir imatges
més brillants i contrastades. Disposen
d'un clip universal per acoblar-les a
qualsevol pantalla o col·locar-les a sobre
d'una altra superfície.

Aquest robust SSD té un disseny
compacte que pots portar a la butxaca,
és resistent a cops, aigua i pols per la
seva certiﬁcació IP-55 i és ideal per a
usuaris que necessitin transferències de
gran velocitat de ﬁns a 550MB/s que els
permeti moure ràpidament vídeos i
fotograﬁes de gran resolució.

C920 89’99€

C922 125’00€

119’00€

999,00€

1.349,00€
Mini 2
459,00€
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Mini 2 Fly More
599,00€

El teu expert en Apple
i tecnologia de confiança.
Cada persona o empresa té la seva pròpia manera de comunicar-se, treballar i expressar
la seva creativitat. La tecnologia i els recursos d'Apple t'ajuden a fer-ho.

Descobrir

Assessorar

Provar

Comprar

Servei Tècnic
Autoritzat

Configurar

Resoldre

Mantenir

Business Solution
Expert
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EMPRESA

Més de 24.000 empreses
confien en nosaltres.
En què et podem ajudar?
Disposar de les millors eines, ajuda a la teva empresa a ser més eﬁcient,
dinàmica i creativa. Estàs preparat per portar la teva a un nivell nou. El
nostre equip d'empreses t'ajuda a solucionar problemes de manera més
creativa, realitzant els teus processos i tasques sense diﬁcultat i
col·laborant amb el teu equip com mai abans.
Business Solution
Expert

Contacta ara amb el nostre equip
d'empreses a b2b@intecat.com

Planificació i
assessorament

Venda i subministrament
de maquinari i programari
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Instal·lació
de xarxes i sistemes

Formació i
posada en marxa

Postvenda i
servei tècnic

SAT
Servei Tècnic
Autoritzat

El teu Servei Tècnic Autoritzat
per Apple més proper.
Només els tècnics certiﬁcats i autoritzats per Apple,
que utilitzin peces i eines originals d'Apple,
haurien de reparar el teu dispositiu.
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EDUCACIÓ
Gestiones les TIC del teu centre?

Estudies o ensenyes?

Estalvia amb un
nou Mac o iPad.

Des de fa més de 20 anys, INTECAT aposta per
les solucions integrals per a escoles i universitats. Assessorem i proveïm tecnologies digitals i
connectivitat per crear el millor entorn
d’aprenentatge per a les noves generacions
d’estudiants.

Consulta els descomptes especials
per a estudiants i professors.

Assegurances de tot risc.
La millor cobertura,
la teva tranquil·litat.
Seguretat per a tota la gamma
d’ordinadors i dispositius.

Assegurança a tot risc
Primer mes Reemborsament
de ﬁns 150€*
amb robatori i trencament* gratuït*
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* Consulta les condicions a la botiga i a la nostra web, tenim assegurances especials per a empreses.

Recompra

Converteix el dispositiu que
tens en el que vols.
Lliura un dispositiu antic quan en compres un de nou
i et descomptem el seu valor o el reciclem de franc.

PUBLICITAT

Finançament

Finança les teves compres
en 30 mesos
sense interessos TAE 3,22%.*
Compra el dispositiu que t'agradi amb uns
terminis que s'adaptin a la teva butxaca.

*Import mínim: 360€. Exemple de ﬁnançament per a un import de 809,00€ en 30 mesos. Comissió de formalització del 4,0%: 32,36 € a pagar a la primera quota. 29 quotes de
26,97€ i una darrera quota de 26,87€. TIN 0,0% TAE 3,22%. Total interessos: 0€. Cost total del crèdit: 32,36€. Import total degut i preu total a terminis: 841,36€. Preu d'adquisició al comptat: 809,00€. Sistema damortització francès. Interessos subvencionats per INTECAT. Finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. vàlid ﬁns al 05/01/2022. Consulta les
condicions vigents a la web www.intecat.com o a les nostres botigues.
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Visita'ns a les nostres botigues i serveis tècnics autoritzats
ASTÚRIES

ILLES BALEARS

CATALUNYA

CC Parque Principado
Autovia A-66 Km 4,5
33429 - Paredes-Lugones
pprincipado@intecat.com
+34 985 980 310
680 849 696

Ibiza
Av. Ignasi Wallis, 24
07800 - Eivissa
ibiza@intecat.com
+34 971 191 765
639 944 574

Granollers
Pl. Lluís Perpinyà, 30
08402 - Granollers
granollers@intecat.com
+34 931 595 423
679 730 469

Mataró
Rambla, 6
08302 Mataró
mataro@intecat.com
+34 936 247 089
636 311 686

Gijón
Moros, 21
33206 - Gijón / Xixón
gijon@intecat.com
+34 985 359 085
680 323 984

Santa Eulària - Ibiza
Sant Jaume, 83, 1B
07840- Santa Eulària des Riu
santaeularia@intecat.com
+34 971 330 796
630 164 999

Platja d’Aro
Av. s'Agaró 25
17250 Castell - Platja d'Aro
platjadaro@intecat.com
+34 972 519 095
649 047 009

Reus
Pl. Mercadal, 3
43201 - Reus
reus@intecat.com
+34 977 126 368
660 321 743

Oviedo
Nueve de Mayo, 2
C.C. Salesas
33002 - Oviedo / Uviéu
oviedo@intecat.com
+34 985 204 801
680 313 090

Maó - Menorca
Ses Moreres, 9
07702 - Maó
mao@intecat.com
+34 971 352 805
638 607 606

Sabadell
Rambla, 1
08202 - Sabadell
sabadell@intecat.com
+34 931 591 290
659 302 757

Sitges
Carrer Major, 47
08870 Sitges
sitges@intecat.com
+34 938 827 620
682 454 215

Tarragona
Rambla Nova, 63
43003 - Tarragona
tarragona@intecat.com
660 425 311

Terrassa
Carrer Major, 14
08221 - Terrassa
terrassa@intecat.com
+34 931 595 425
669 619 112

Vilanova i la Geltrú
Rambla Principal, 55
08800 - Vilanova i la Geltrú
vilanova@intecat.com
(Molt aviat)

Oviedo iService
Cervantes, 20
33002 - Oviedo / Uviéu
oviedo@intecatiservice.com
+34 984 181 586

El teu expert local en Apple i tecnologia

Resol els teus dubtes
amb un expert en Apple
al +34 937 270 791

Compra’l a
www.intecat.com

Entrega a casa
en 24/48 hores

Recull la teva comanda
a la botiga més propera

