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Slimme bevochtiging. De hele nacht lang.

Ook onderweg kunt u genieten van het comfort van verwarmde luchtbevochtiging. Met de waterbesparende

technologie, het gemak van het gebruik van kraanwater en een compact ontwerp kunt u gebruikmaken van

verwarmde luchtbevochtiging, waar u ook bent.

Verwarmde luchtbevochtiging

Gebruik het masker dat u wilt

De vrijheid van gebruik van kraanwater³

Regelt het waterverbruik gelijkmatig voor comfort gedurende de nacht

Slimme bevochtiging. De hele nacht lang.

Eenvoudig in te pakken en mee te nemen dankzij het lichte, compacte ontwerp



Verwarmde luchtbevochtiging HH1531/04

Kenmerken Specificaties

Licht ontwerp

De verwarmde luchtbevochtiger DreamStation

Go is ontworpen om eenvoudig ingepakt te

kunnen worden. Het is de dunste verwarmde

reisluchtbevochtiger van alle bekende PAP-

merken⁵. Hierdoor is hij gemakkelijk mee te

nemen of u nu reist op het land, de zee of door

de lucht.

De vrijheid van gebruik van kraanwater³

De verwarmde luchtbevochtiger DreamStation

Go werkt met kraanwater, bronwater en

gedestilleerd water³. U hoeft dus geen zware,

onhandige flessen mee te nemen of bij

aankomst op zoek te gaan naar gedistilleerd

water. Dit betekent dat u geen extra gewicht

hoeft mee te nemen en dezelfde comfortabele

verwarmde luchtbevochtiging geniet als thuis.

Bewaakt en regelt de therapie

Dreamstation Go is voorzien van

waterbesparende technologie die is ontworpen

om u een volledige nacht van verwarmde

luchtbevochtiging⁴ te voorzien door de

omgevingsomstandigheden en therapie-

instellingen actief te bewaken, en de

vochtlevering automatisch aan te passen

wanneer bevochtigingsdoeltijd is ingeschakeld.

Mocht u de bevochtiger niet genoeg of

helemaal niet hebben gevuld, dan

voorkomt de uitschakelfunctie van de

verwarmer dat u de rest van de nacht droge,

oncomfortabele lucht inademt.

Waterbesparende technologie

De waterbesparende technologie van de

verwarmde luchtbevochtiger Dreamstation Go

past zich aan een groot aantal

omgevingsomstandigheden aan om de hele

nacht gelijkmatige bevochtiging te bieden.⁴ U

geniet 's nachts van hetzelfde comfort als

thuis, waar u ook bent.

Werkt met elk masker

Als u een masker hebt gevonden dat u prettig

vindt, wilt u niet gedwongen worden om van

masker te wisselen als u op reis gaat. De

verwarmde luchtbevochtiger DreamStation Go

is ontworpen voor gebruik met elk masker dat u

prettig vindt. Zo geniet u ook onderweg van

verwarmde bevochtiging met het comfort van

uw eigen masker.²

Details luchtbevochtiger

Size: 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Weight: 344,7 g

Humidifier Capacity: 240 ml

Tubing compatibility: Microflexible

standaardslangen van 12 mm, 15 mm en 22

mm

Water compatibility: Gedestilleerd, kraan,

bron*

Humidifier usage while on Battery power:

Nee

Warranty: 2 jaar

* 1. Vergeleken met Transcend, HDM Z1, AirMini (biedt

geen verwarmde luchtbevochtiging), Devilbiss

* 2. DreamStation Go is voorzien van een universele

adapter die is ontworpen voor gebruik met alle

standaard 22mm-OD-verbindingen.

* 3. In gebieden met zeer hard water raden wij u aan

gedestilleerd of bronwater te gebruiken.

* 4. Past de vochtlevering aan wanneer de doeltijd voor

waterbesparing is ingeschakeld. Raadpleeg de

gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

* 5. Vergeleken met ResMed AirSense, AirStart; Devilbiss

IntelliPAP 1 en IntelliPAP 2; Fisher en Paykel –

SleepStyle, Icon

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2021‑05‑21

Versie: 0.0.0

www.philips.com

http://www.philips.com/

