
De ComproCase® is een voor het zakelijke servicegebruik ontworpen koffer voor de 

plaatsing van de volledig integreerbare Canon iP100 of HP Officejet 100 kleuren-

printer en een gewenste laptop tot 15,4 inch.

In tegenstelling tot andere mobiele oplossingen kan na het openen van deze koffer, 

zonder verdere installatiehandelingen, direct aan de slag worden gegaan. Het bui-

tengewone concept stelt u in staat de apparatuur in de kleinste ruimte te plaatsen.

- Robuuste koffer met laptop- en printer platform
- Centrale stroomvoorziening

- Uitermate schokbestendig

voor Canon iP100voor Canon iP100 
+ HP Officejet 100HP Officejet 100HP Officejet 100+ HP Officejet 100
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PARAT GmbH + Co. KG · An der Hasenjagd 7 · D-42897 Remscheid
Tel: +49(0)8583/29-361 · Fax: +49(0)8583/29-30361
info-de@parat.eu · www.parat.eu

1. Koffer voor Canon iP100 (te gebruiken met accukit LK62) / HP Offi cejet 100

2. Ergonomisch gevormd handvat voor comfortabel dragen

3. Stabiele systeemkoffer van krasvrij ASB kunststof

4. Centrale stroomvoorziening voor niet-geïntegreerde apparatuur

5. Afneembare deksel 

6. Eenvoudige toegang tot laptop interfaces

7. Speciale USB-printerkabel

8. Papierdoorvoer voorziening voor 30 vellen

9. DIN A4 opberg-/documentenvak in de deksel

 Kabelvak in de deksel

 Buissloten met veiligheidsklinken

 Riem in de bovendeksel voor het vastmaken van de gesloten laptop

 2-voudige USB aansluiting voor externe apparatuur

 Aluminium frame rondom voor maximale stabiliteit

 Op aanvraag kan uw koffer op maat gemaakt worden met logo, andere  

 kleur, interfaces  etc. 

 Voor 17 inch laptops op aanvraag (Canon iP100)
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Autolaadadapter 
(Artikelnr. 990.726.999)

Spanningsconverter van 

12V naar 230V met 300W 

piekvermogen. Maakt 

het mogelijk om de hele 

koffer ook in de auto op 

te laden of te gebruiken.

Let op! De afgebeelde apparatuur behoort niet bij de levering.

Compro.Case® voor Canon iP100 HP Officejet 100

Artikelnummer zwart,
zonder trolley:

98.400-171 98.710-151

Artikelnummer zilver,
zonder trolley:

98.400-179 98.710.179

Artikelnummer zwart/zilver,
met trolley:

op aanvraag op aanvraag

Buitenmaten: BxDxH 498 x 410 x 155 mm
498 x 470 x 190 mm (trolley)

498 x 410 x 175 mm

Max. laptop grootte: 374 x 298 mm 374 x 290 mm

Gewicht (zonder/met trolley): 4,3 kg / 6,3 kg  4,3 kg / 6,5 kg

Oplossingen voor 
Canon iP90 op aanvraag

Oplossingen voor 
HP 470 op aanvraag
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Benelux distributor: Centenna B.V.
Pakketboot 49 · NL-3991 CH Houten
Tel: +31(0)30/6365090 · Fax: +31(0)30/6365382
info@centenna.nl · www.centenna.nl

Solutions for Professionals


