
Opvarmet fugter

DreamStation Go

 
Den tyndeste fugter til
rejsebrug¹

Bruger hanevand eller
flaskevand³

Vandbesparende teknologi

Brug den maske, du bedst kan
lide²

 
HH1531/03

Smart fugtning. Hele natten.
Opgiv ikke komforten ved opvarmet fugtning, når du er på farten. Med den vandbesparende teknologi,

bekvemmeligheden ved at bruge vand fra hanen og det kompakte design kan du nyde opvarmet fugtning, hvor

du end begiver dig hen.

Opvarmet fugter

Brug den maske, du vil

Friheden til at bruge vand fra hanen³

Administrerer vandforbruget jævnt for at give komfort hele natten

Smart fugtning. Hele natten.

Let og kompakt design, der gør det nemt at opbevare og transportere udstyret



Opvarmet fugter HH1531/03

Vigtigste nyheder Specifikationer

Letvægtskonstruktion

DreamStation Gos opvarmede fugter er

designet til at gøre pakning til en leg. Det er

den tyndeste opvarmede fugter til rejsebrug

blandt de førende PAP-mærker⁵, så den er

nem at tage med, hvad enten du rejser til

lands, til vands eller med fly.

Friheden til at bruge vand fra hanen³

Med friheden til at bruge hanevand, flaskevand

eller destilleret vand³ reducerer DreamStation

Go opvarmet fugter besværet ved at have

tunge, klodsede beholdere med hjemmefra

eller at skulle lede efter destilleret vand, når du

ankommer. Det betyder, at du kan vælge at

rejse let og stadig nyde den samme komfort af

opvarmet fugtning, som du oplever derhjemme.

Overvåger og justerer behandlingen

DreamStation Go er forsynet med

vandbesparende teknologi, som er designet til

at give dig en hel nats opvarmet fugtning⁴ ved

aktiv overvågning af de omgivende forhold og

terapiindstillingerne og automatisk justere

fugtleveringen, når der er aktiveret tidsmål for

fugteren. Hvis du fylder for lidt i

vandbeholderen eller glemmer at fylde den, vil

vores varmepladenedlukningsfunktion desuden

overtage for at forhindre, at der leveres tør og

ubehagelig luft til dig resten af natten.

Vandbesparende teknologi

DreamStation Go opvarmet fugters

vandbesparende teknologi tilpasser sig til en

bred vifte af de omgivende forhold for at levere

fugtning jævnt under hele nattesøvnen.⁴ Du

kan nyde den samme komfort hele natten, som

du oplever hjemme, uanset hvor du tager hen.

Fungerer med en hvilken som helst maske

Når du har fundet en maske, der er bekvem for

dig, vil du meget nødig være tvunget til at

skifte til en anden maske, når du rejser.

DreamStation Go opvarmet fugter er designet

til at virke med en hvilken som helst maske,

der fungerer for dig, så du kan nyde opvarmet

fugtning, mens du er på farten, fra din egen

maske.²

Oplysninger om luftfugter

Størrelse: 14,7cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Vægt: 344,7 g

Luftfugterens kapacitet: 240 ml

Slangekompatibilitet: Mikro-fleksibel

standardslange 12 mm, 15 mm og 22 mm

Vandkompatibilitet: Destilleret vand,

hanevand, flaskevand*

Brug af luftfugter under batteridrift: Nej

Garanti: 2 år

* 1. Sammenlignet med Transcend, HDM Z1, AirMini

(tilbyder ikke opvarmet fugter), Devilbiss

* 2. DreamStation Go er udstyret med en universal

adapter, som er designet til at passe til alle

standardkoblinger med en udvendig diameter på 22

mm.

* 3. I områder med meget hårdt vand anbefales det at

bruge destilleret vand eller flaskevand.

* 4. Justerer fugtningsoutputtet, når der er aktiveret

tidsmål for vandbesparelse. Se brugervejledningen for

yderligere oplysninger.

* 5. Sammenlignet med ResMed AirSense, AirStart;

Devilbiss-IntelliPAP 1 og IntelliPAP 2; Fisher and Paykel

– SleepStyle, Icon
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