
 

 

Philips
Opvarmet befugter

inklusiv et vandkammer

HH1414
Giver god komfort

Vidensdrevet innovation
Denne monterbare befugter tilfører luften fugt for at give komfort mens du sover, og er 
nem at bruge og håndtere. En opvarmet slange kan tilføjes for at holde på varmen i 
behandlingen, mens den løber gennem slangen til masken

Komfort gennem optimering af fugtighedsniveauer
• Adaptiv tilstand

Dry Box-teknologi
• For at reducere risikoen for vandskader

Brugervenligt design
• Designet til at gøre den nem at bruge i det daglige



 Dry Box-teknologi

Isolerer vand fra enheden: i det tilfælde, at der 
trænger vand ud af vandkammeret, er Dry Box 
designet til at fange vandet inden for enhedens vægge 
for at forhindre, at vandet bevæger sig gennem 
enheden og befugterforbindelsen.

Optimering af befugtning

Kan indstilles til standard fast opvarmning - for at 
opretholde et opvarmningsniveau gennem hele 
natten - eller i adaptiv tilstand for at lade enheden 
overvåge den omgivende temperatur, fugtighed og 
flow til patienten, så den kan justere 
opvarmningsniveauet efter behov.

Enkel befugter

Topmonteret drejelig slangetilslutning, der roterer 
180° for at give bevægelsesfrihed. Kompatibel med 
22 eller 15 mm slange eller 15 mm opvarmet slange. 
Nem adgang til vandkammeret i ét stykke til 
påfyldning og rengøring. Kan forvarme
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Service
• Garanti: 2 år

Kompatibilitet
• Slangemuligheder: 22 eller 15 mm

Mål
• Bredde: 14,61 cm

• Højde: 17,78 cm
• Dybde: 8,26 cm

Design
• Aftagelig befugter: Kan skilles ad ved transport
• Befugter og vandkammer: Forbedret komfort
• Forenklet design: Nem adgang til vandkammer
• Topmonteret slangetilkobling: Roterbar i 180 

grader for at give bevægelsesfrihed
•
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