Philips DreamStation
Reiskit voor het
DreamStation CPAPapparaat

Kleur opbergetui: lichtgrijs
Inclusief voedingsbron van 65 W
met USB-poort

Ideaal voor onderweg
Compacte reistas voor de DreamStation
Biedt patiënten een handige, compacte en discrete manier om DreamStation mee te
nemen
Ideale combinatie van bescherming en draagbaarheid
• Profiteer onderweg van uw CPAP-behandeling
Ideaal voor onderweg
• Speciale compartimenten
Inclusief voedingsbron van 65 W met USB-poort
• met USB-poort

HH1423

Reiskit voor het DreamStation CPAP-apparaat

HH1423/00

Kleur opbergetui: lichtgrijs Inclusief voedingsbron van 65 W, met USB-poort

Specificaties

Kenmerken

Service

voedingsbron van 65 W en USB-poort om het
masker, de hoofdband, de slangen en het apparaat
op te bergen

• Garantie: 90 dagen

Reis

Lichtgewicht voedingsbron

•

• Speciaal voor DreamStation: Reiskoffer met

De koffer bevat een voedingsbron van 65 W die
kleiner is dan de voedingsbron van het DreamStation
met bevochtiger. De voedingsbron heeft een
ingebouwde USB-poort om mobiele telefoons en
andere elektronica tijdens het gebruik van het
DreamStation te kunnen opladen.

Compact en gebruiksvriendelijk

Dankzij het voorgevormde inzetstuk kan de patiënt
de verschillende onderdelen van het PAP-systeem
netjes opbergen: het masker met slangen, de
voedingsbron van 65 W en het DreamStation
ZONDER bevochtiger.

Eenvoudig te onderhouden en robuust

Lichte en stevige koffer. Verwijderbare
schouderband plus kofferband om deze eenvoudig
om de handgreep van uw koffer te bevestigen. De
veilige ritssluitingen vergemakkelijken de controles
op de luchthaven, en de reiskoffer past gemakkelijk
in de handbagageruimte en onder de stoelen van het
vliegtuig.
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* 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.

