
PAP-reiskoffer

• Afneembare laptoptas
• Reisgemak

HH1405/00

Zonder problemen op reis met uw
therapieapparatuur
 
De PAP-reistas geeft patiënten een multifunctionele draagoptie voor al hun reisspullen, waaronder CPAP-apparatuur en -

accessoires.

Voordelen

Gemak voor reizigers
• Multifunctionele draagoptie
• Multifunctionele draagoptie

• Reisgemak
 

Kenmerken

Handig

De PAP-reiskoffer biedt een gemakkelijke, flexibele, onopvallende en
professionele opbergmethode voor patiënten die hun behandelapparatuur
willen meenemen op reis. Neem uw laptop, PAP-apparaat, tijdschriften en

andere kleine accessoires mee. De reiskoffer beschikt over diverse zakken en
compartimenten met een ritssluiting.
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Ideaal voor onderweg

Aan beide kanten van de PAP-reiskoffer bevinden zich compartimenten om
uw behandelapparatuur veilig in op te bergen en snel door de controles van

de luchthaven heen te komen (afmetingen vallen binnen het maximale
bagageformaat dat is toegestaan door de FAA). De lichte koffer kan eenvoudig
worden gedragen en aan de handgreep van een rolkoffer worden bevestigd.

Lichtgewicht

De lichte koffer kan eenvoudig worden gedragen en aan de handgreep van een
rolkoffer worden bevestigd.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Service
Garantie 90 dagen

Reis
Compatibiliteit Voor de meeste PAP-

behandelsystemen

Afmetingen
Breedte 40,99 cm
Hoogte 34,49 cm
Diepte 19,99 cm

* Eventuele vergoeding van dit medische hulpmiddel is afhankelijk van uw zorgverzekering
* Deze comfortabele accessoires zijn optioneel. Ze kunnen als aanvulling worden aangeschaft. Eventuele vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering.
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