
Oppvarmet fukter

DreamStation Go

 
Tynneste reiseluftfukter¹

Bruker vann fra kran eller flaske³

Vannbesparende teknologi

Fungerer med alle masker²

 
HH1531/03

Smart fukting. Hele natten lang.
Ikke gi avkall på komforten fra oppvarmet fukting når du er på farten. Med sin vannbesparende teknologi,

praktisk bruk av vann fra springen og en kompakt design kan du nyte oppvarmet fukting uansett hvor du skal

reise.

Oppvarmet fukter

Bruk masken du liker

Frihet til å bruke vann fra kranen³

Administrerer vannbruk jevnt for komfort gjennom hele natten

Smart fukting. Hele natten lang.

Lett og kompakt design som gjør den enkel å pakke og bære



Oppvarmet fukter HH1531/03

Høydepunkter Spesifikasjoner

Lett design

DreamStation Go luftfukter med varme er

utformet for å gjøre pakking til en lek. Det er

den tynneste reiseluftfukteren med varme blant

ledende PAP-merker⁵, slik at det er enkelt å ta

den med om du reiser til lands, til vanns eller

med fly.

Frihet til å bruke vann fra kranen³

Med DreamStation Go luftfukter med varme kan

du bruke vann fra kranen, flaskevann eller

destillert vann³, så du slipper å ta med tunge,

klumpete beholdere eller lete etter destillert

vann når du ankommer. Det betyr at du kan

velge å reise med lite bagasje og fremdeles

nyte samme komfort med luftfukting med

varme som du har hjemme.

Overvåker og justerer behandling

DreamStation Go har vannbesparende

teknologi som er utviklet for å gi deg en full

natt med luftfukting med varme⁴, ved å aktivt

overvåke omgivelsene og

behandlingsinnstillingene og automatisk

justere fuktingen når luftfukterens måltid er

aktivert. I tilfelle du fyller på for lite eller

glemmer å fylle luftfukteren vil varmeplatens

avstengningsfunksjon sørge for at du ikke får

tørr, ubehagelig luft levert til deg resten av

kvelden.

Vannbesparende teknologi

DreamStation Go luftfukter med varme har

vannsparende teknologi som tilpasser seg en

rekke forhold for å fukte jevnt gjennom hele

natten.⁴ Få den samme komforten du opplever

hjemme, hele natten og uansett hvor du reiser.

Fungerer med alle masker

Når du har funnet en maske du er komfortabel

med, er det siste du vil gjøre å bytte masken

mens du er på reise. DreamStation Go luftfukter

med varme er utviklet for å fungere med en

maske som fungerer for deg, slik at du kan få

luftfukting med varme fra din egen maske

mens du reiser.²

Opplysninger om luftfukter

Size: 14,7 cm x 15,0 cm x 15,1 cm

Weight: 344,7 g

Humidifier Capacity: 240 ml

Tubing compatibility: Mikrofleksibel 12 mm,

15 mm og 22 mm standard slanger

Water compatibility: Destillert, kran, flaske*

Humidifier usage while on Battery power:

Nei

Warranty: 2 år

* 1. Sammenlignet med Transcend, HDM Z1, AirMini (har

ikke luftfukting med varme), Devilbiss

* 2. DreamStation Go er utstyrt med en universaladapter

som er utformet for å passe alle standard 22 mm OD-

tilkoblinger.

* 3. I områder med meget hardt vann anbefales det at du

bruker destillert vann eller flaskevann.

* 4. Justerer utgående fukting når måltid for vannsparing

er aktivert. Se brukerhåndboken for mer informasjon.

* 5. Sammenlignet med ResMed AirSense, AirStart,

Devilbiss IntelliPAP 1 og IntelliPAP 2, Fisher and Paykel –

SleepStyle, Icon
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