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Umidificador

aquecido

DreamStation Go

 

O umidificador portátil mais

fino¹

Usa água da torneira ou

mineral³

Tecnologia de economia de

água

Funciona com qualquer

máscara²

 
HH1531/04

Umidificação inteligente. A noite toda.

Não desista do conforto da umidificação aquecida quando estiver em trânsito. Com sua tecnologia de

economia de água, a conveniência de usar água da torneira e um design compacto, você pode desfrutar da

umidificação aquecida em qualquer lugar.

Umidificador aquecido

Use qualquer máscara que quiser

Liberdade para usar água da torneira³
Gerencia o uso da água uniformemente para maior conforto durante a noite

Umidificação inteligente. A noite toda.

Design leve e compacto facilita o acondicionamento e o transporte



Umidificador aquecido HH1531/04

Destaques Especificações

Design leve

O umidificador aquecido DreamStation Go foi

projetado para facilitar o acondicionamento.

É o umidificador aquecido portátil mais fino

entre as principais marcas de PAP⁵, por isso é

fácil levar em viagens por terra, mar ou ar.

Liberdade para usar água da torneira³

Com a liberdade de poder usar água da

torneira, água mineral ou destilada³, o
umidificador aquecido DreamStation Go reduz

o inconveniente de ter de carregar

recipientes pesados e volumosos ou precisar

de água destilada em seu destino. Isso

significa que você pode optar por viajar com

pouco peso e ainda desfrutar do mesmo

conforto da umidificação aquecida que a que

tem acesso em sua casa.

Monitora e ajusta o tratamento

O DreamStation Go apresenta a tecnologia

de economia de água projetada para

proporcionar uma noite inteira de

umidificação aquecida,⁴ monitorando
ativamente as condições ambientais e as

configurações do tratamento e ajustando

automaticamente a entrega de umidade

quando o tempo alvo do umidificador estiver

ativado. Além disso, no caso de você encher

de menos ou esquecer de encher o

umidificador, nosso recurso de desligamento

da placa do aquecedor será acionado para

impedir que o ar seco e desconfortável

chegue até você pelo restante da noite.

Tecnologia de economia de água

A tecnologia de economia de água do

umidificador aquecido DreamStation Go se

adapta a variadas condições ambientais para

proporcionar umidificação uniforme durante

uma noite inteira de sono.⁴ Você pode

desfrutar do mesmo conforto que de uma

noite em sua casa, independentemente de

onde estiver.

Funciona com qualquer máscara

Quando você encontra uma máscara com a

qual se sente confortável, a última coisa que

você quer é ser forçado a ter de trocá-la

durante a viagem. O umidificador aquecido

DreamStation Go foi projetado para funcionar

com qualquer máscara, para que você possa

desfrutar da umidificação aquecida em

situações de trânsito, com o conforto de sua

própria máscara.²

Detalhes do umidificador

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

Weight: 344,7 g

Humidifier Capacity: 240 ml

Tubing compatibility: Tubulação padrão

flexível de 12 mm, 15 mm e 22 mm

Water compatibility: Destilada, da torneira,

mineral*

Humidifier usage while on Battery power:

Não

Warranty: 2 anos

* 1. Quando comparado com Transcend, HDM Z1, AirMini

(não oferece umidificador aquecido), Devilbiss

* 2. DreamStation Go é equipado com um adaptador

universal, projetado para ajustar-se a todas as

conexões OD padrão de 22mm.

* 3. Em áreas de água muito dura, recomenda-se o uso

de água destilada ou mineral.

* 4. Ajusta a saída de umidificação quando o tempo alvo

de economia de água está ativado. Consulte o Manual

do Usuário para mais informações.

* 5. Quando comparado com ResMed AirSense, AirStart;

Devilbiss IntelliPAP 1 e IntelliPAP 2; Fisher e Paykel –

SleepStyle, Icon
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