
PAP-lithiumbatterij
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• met voedingskabel en adapters
• tas
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Voor uw gemoedsrust
 

Ononderbroken stroomvoorziening

 
Levert een ononderbroken stroomvoorziening naar de DreamStation- en System One-apparaten voor slaaptherapie.

Voordelen

Biedt zekerheid en gemoedsrust
• Geïntegreerde UPS (ononderbroken stroomvoorziening)
 
Ideaal voor op reis
• Gemakkelijk te dragen. Slechts 1,02 kg.
• Compact en lichtgewicht

 
Continue therapie wanneer u van huis bent
• Batterij met een lange levensduur
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Kenmerken

Ideaal voor op reis

Kan gemakkelijk worden gedragen. Ideaal voor kamperen en op reis. De
batterij maakt gebruik van de stroomvoorziening van het Philips-apparaat voor
slaaptherapie zodat u zo weinig mogelijk kabels hoeft mee te nemen.
Daarnaast voldoet de batterij aan de FAA-vereisten voor reizen met het
vliegtuig.

Betrouwbaar

Dankzij UPS wordt uw behandeling minder vaak onderbroken. Door de
batterijset op de stroomvoorziening van het Philips Respironics-apparaat voor
slaaptherapie aan te sluiten, zorgt u er niet alleen voor dat het apparaat altijd
is opgeladen en reisklaar is, maar ook dat het wordt beschermd door de UPS.

Compact en lichtgewicht

Past perfect in de draagtas.

Therapie wanneer u van huis bent
De batterij kan PAP-apparaten 14 uur van stroom voorzien.
Testomstandigheden PAP-gebruiksduur: CPAP-modus, druk: 10 cm H2O,
geen verwarmde bevochtiger of slangen.

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

Afmetingen
Breedte 3,17 cm
Hoogte 13,33 cm
Diepte 22,86 cm

Vermogen
Stroomvoorziening Compatibel met DreamStation
Compatibel met System One 50-serie en 60-serie

Gewicht en afmetingen
Gewicht 1,02 kg

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