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Smart luftfuktning. Hela natten.
Nu kan du njuta av uppvärmd luftfuktning när du är ute och reser. Tekniken för vattenbesparing, fördelen att

kranvatten kan användas och den kompakta designen gör att du kan njuta av uppvärmd luftfuktning oavsett var

du befinner dig.

Uppvärmd luftfuktare

Använd vilken mask du vill

Använd vanligt kranvatten³

Hanterar vattenanvändningen jämnt för komfort under hela natten

Smart luftfuktning. Hela natten.

Lätt och kompakt design som är enkel att ta med sig



Uppvärmd luftfuktare HH1531/03

Funktioner Specifikationer

Lätt design

Den uppvärmda luftfuktaren DreamStation Go

är utformad för att göra det enkelt att packa.

Den är världens tunnaste uppvärmda

luftfuktare bland PAP-märken⁵ och är lätt att ta

med sig, oavsett om du reser på land, med båt

eller med flyg.

Använd vanligt kranvatten³

Med DreamStation Go kan du använda

kranvatten, flaskvatten eller destillerat vatten³,

vilket innebär att du inte behöver släpa med

dig tunga skrymmande behållare eller hitta

destillerat vatten när du är framme. Du kan

resa med lätt bagage och ändå få tillgång till

samma komfort med uppvärmd luftfuktning

som du får hemma.

Övervakar och justerar behandlingen

DreamStation Go har vattenteknik som är

utformad för att ge dig uppvärmd luftfuktning

hela natten⁴ genom att aktivt övervaka

omgivningsförhållandena och

behandlingsinställningarna och sedan

automatiskt justera fukttillförseln när du har

aktiverat måltid för luftfuktaren. Om du har fyllt

på för lite vatten eller har glömt att fylla på

vatten i luftfuktaren används funktionen för att

stänga av värmeplattan till att förhindra att torr

obehaglig luft tillförs under resten av natten.

Vattenbesparande teknik

Tekniken i den uppvärmda luftfuktaren

DreamStation Go anpassar sig automatiskt

efter alla typer av omgivningsförhållanden och

ger dig luftfuktning som är jämnt fördelad över

hela din nattsömn⁴. Du kan få tillgång till

samma komfort hela natten som du har

hemma, oavsett var du befinner dig.

Fungerar med alla masker

När du hittat en bekväm mask är det sista du

vill göra att behöva byta mask när du är på

resande fot. Den uppvärmda luftfuktaren

DreamStation Go är avsedd att fungera

tillsammans med masker som passar dig så att

du kan njuta av uppvärmd luftfuktning oavsett

var du befinner dig, med din egen mask².

Befuktarinformation

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

Vikt: 344,7 g

Luftfuktarens kapacitet: 240 ml

Slangkompatibilitet: Mikro-flexibel

standardslang på 12, 15 eller 22 mm

Vattenkompatibilitet: Destillerat vatten,

kranvatten eller flaskvatten*

Användning av luftfuktaren vid batteridrift:

Nej

Garanti: 2 år

* 1. Jämfört med Transcend, HDM Z1, AirMini (har ingen

uppvärmd luftfuktare), Devilbiss.

* 2. DreamStation Go har en universell adapter som är

utformad för att passa alla OD-standardanslutningar

på 22 mm.

* 3. I områden med mycket hårt vatten rekommenderar vi

att du använder destillerat vatten eller flaskvatten.

* 4. Justerar luftfuktningstillförseln när måltid för

vattenbesparing har uppnåtts. Mer information finns i

användarhandboken.

* 5. Jämfört med ResMed AirSense, AirStart, Devilbiss

IntelliPAP 1 och IntelliPAP 2, Fisher and Paykel –

SleepStyle, Icon.
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