
PARI BOY® mobile S

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten!
Voor suggesties en vragen:

PARI Service Center: 0049 (0) 8151/279-2 20

www.pari.de · E-Mail: info@pari.de

Ik wil me vrij kunnen 
bewegen!

De mobiele PARI BOY met accu – voor de inhalatietherapie
op ieder moment en overal.

Deze lichtgewicht van de PARI-inhalatieapparaten –  
de kleine maar krachtige compressor zorgt voor een 
efficiënte therapie.

De permanente bondgenoot bij het werk, in de vrije tijd
en op reis.
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PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstrasse 3 · D-82319 Starnberg
Telefon + 49 (0) 8151 279-0
Fax + 49 (0) 8151 279-101

U vindt PARI op het internet:

www.pari.de
E-Mail: info@pari.de
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Op het energiehart van de PARI BOY mobile S - de accu - kunt u volledig vertrouwen:

Moderne lithium-ionenaccu nagenoeg zonder enig memory-effect.
Een volledig opgeladen accu volstaat voor 50 inhalatieminuten, dat wil 
zeggen 8 inhalatiebeurten met een hoeveelheid van 2,5 ml.
In nauwelijks 2 uur is de accu opnieuw volledig geladen.
PARI geeft 1 jaar garantie op de accu.

Overige kenmerken van de PARI BOY mobile S

Met een 12 volt-adapter en een universele lader (100 tot 240 V / 50-60 Hz) 
kan de PARI BOY mobile S overal ter wereld worden gebruikt.
Het apparaat is ook geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Bij aandoeningen van de luchtwegen, bijv. astma, bronchitis, obstructieve 
aandoeningen van de longen, mucoviscidose.

Technische gegevens van de compressor:

Druck: 1,0 bar
Elektrische aansluiting: 100 – 240 V/50-60Hz
Garantie: 1 jaar op de accu, 2 jaar op de compressor
Accu: Lithium-Ionenaccu

Uitrusting:

PARI BOY mobile S compressor met accu, 12 volt-adapter, lader (100 tot 240 V/50-60 Hz),

PARI LC SPRINT vernevelaar (blauw inzetstuk), aansluitslang, mondstuk, masker en tas

Bestelnummer 047G1000

Dit uitzonderlijk kleine inhalatieapparaat dat op
een accu werkt, is met zijn afmetingen van 
B 8,9 x H 4,5 x D 14,8 cm een zeer handig toestel.
Inclusief de accu weegt het nauwelijks 520 g.
Ondanks deze kleine afmetingen zorgt de krachtige
compressor samen met de PARI LC SPRINT verneve-
laar voor een efficiënte inhalatietherapie. De PARI
BOY mobile S kan in zijn praktische draagtas met
kijkvenster om de laadtoestand van de accu te kunnen
controleren, makkelijk overal worden meegeno-
men. Dankzij de geluidloze werking valt het voor
de omgeving niet op wanneer hij wordt gebruikt.

Verbetering van de PARI BOY mobile S ten opzichte 
van het vorige model, de PARI UNI light mobil

MMD
[μm]

TOR
[mg/min]

% < 5 μm Gewicht 
[g]

Afmetingen 
(B x H x D) [cm]

PARI BOY mobile  S 3,8* 440 65 520 8,9 x 4,5 x 14,8

PARI UNI light mobil 4,2* 380 60 780 9,3 x 7,4 x 13,1

* Inademdebiet 20l/min, meting met Malvern MasterSizer X bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid.
Verneveld medium: 0,9 % NaCl (5 ml).

PARI BOY® mobile S
PARI
Klantenservice
Als U vragen heeft over het gebruik, 
toepassing, reiniging of onderhoud van
uw PARI apparaat, vernevelaar of 
toebehoren kunt U zich wenden tot uw
leverancier of de vertegenwoordiging 
van uw land.

Area Sales Manager Benelux:
Jan Rycken
Drève des Chasseurs, 153
1410 Waterloo/Belgium
Tel.: + 32(02) 354 51 30
Fax: + 32(02) 353 03 82
Mobile: + 32(04 76) 28 72 33
e-mail: j_rycken@pari.de

dealer
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