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PAGER ACCESSOIRES
WIJ MAKEN HET VERSCHIL
In deze folder vindt u artikelen die het gebruik van uw pieper
zullen vergemakkelijken en de levensduur ervan aanzienlijk
zullen laten stijgen. Dit is maar een kleine greep uit het uitgebreide assortiment van Innocom.
Wij van Innocom weten alles over piepers. Wij zullen er alles
aan doen om u net zo enthousiast te maken over piepers als
wij dat zelf zijn. Buiten alle artikelen bieden wij klantgerichte
service als, onderhoud, reparatie, telefonische ondersteuning en plaatselijke ondersteuning.
Alles om en aan uw pieper kunnen wij uit voorraad leveren.
Batterijen, accu’s, een veiligheidsketting voor de pieper of
een lederen heuptasje. Van losse batterijdeksel tot complete
piepers. Van laadstations tot zender.
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Innocom’s reparatieservice. Wilt u een
pieper laten nakijken of repareren?
Stuur de pieper met een ingevulde bon
uit het bonnenboekje op. Wij repareren
alles snel, goed en voordelig in onze
moderne servicewerkplaats, voor klanten uit alle delen van de wereld.

HANDIGE VEILIGHEIDSKETTING
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Enkelvoudig laadstation. De pieper wordt
geladen en is toch binnen handbereik. Pieper
blijft functioneren onder het laden. Voeding en
laadstation los verkrijgbaar. Geschikt voor alle
piepers die beginnen met typenummer:
LBB 60 of 61

Zwart lederen heuptasje om de pieper aan de
broekriem te bevestigen. Beschermd de
pieper en is praktisch in gebruik. Geschikt
voor alle piepers die beginnen met
typenummer: LBB 60 of 61

Je hoeft echt geen technicus te zijn om
deze onderdelen zelf te vervangen. Wij hebben alles voor uw pieper, zoals batterijdeksels, clips, of een setje nieuwe accu’s.

Met deze ketting valt uw pieper niet meer op de grond. Geen
reparatiekosten voor beschadigde piepers. Innocom biedt u een
eenvoudige oplossing voor dit veel voorkomende probleem. De
veiligheidsketting. Geschikt voor alle soorten Bosch en Philips piepers.

Voor een prijs/bestellijst mailt u naar
verkoop@innocom.nl onder vermelding van
accessoires piepers

