
Nenämaski, jossa kosketuspinta on pieni

• Maskipakkaus (4 pehmustekokoa, 1 runko)
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Höyhenenkevyt maski
 
DreamWear antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat

Hyödyt

Innovatiivinen malli
• Ilmaletkun liitäntä päälaella
• Neliosainen moduulimainen maski
• Tukee uniapneahoitoa
• Pehmuste nenän alle
 
Avoin näkökenttä
• Avoimessa maskissa on erittäin leveä näkökenttä
 

Miellyttävän tuntuinen muotoilu
• Slim-line-pääremmi
• Pehmeät kangasremmit
• Pehmeä, joustava runko
 
Liikkumisen vapautta
• Antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat
 

Maakohtainen myyntiesite Suomi (2018, Maaliskuu 25)



Ominaisuudet

Liikkumisen vapautta

Koska letku lähtee päälaelta, DreamWear antaa enemmän liikkumavapautta
nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear ei vaikuta heidän
nukkumisasentoonsa.*

Slim-line-pääremmi

DreamWear on tyylikäs, mukava ja lähes huomaamaton.

Pehmeät kangasremmit

Miellyttävä kasvoilla

Neliosainen moduulimainen maski

Moduulimainen maski on helppo koota ja puhdistaa. Vaihdettavia nenätyynyjä
on neljää eri kokoa.

Pehmeä, joustava runko

Ihoa vasten oleva materiaali on joustavaa, hengittävää ja käyttäjälle miellyttävää

Tukee uniapneahoitoa

DreamWear yhdistää vähäkosketuksisten maskien ja nenämaskien parhaat
puolet. Se on miellyttävä maski, joka helpottaa uniapneahoidon aloittamista.

Pehmuste nenän alle

Ei paina tai ärsytä nenänselkää tai sieraimia eikä jätä punaisia jälkiä. Käyttäjien
mielestä DreamWear on heille määrättyä maskia mukavampi.

Esteetön näkökenttä

Voit vapaasti käyttää silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää
tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.

Innovatiivinen pieni nenämaski
Koska letkuliitos on maskissa päälaella, se ei estä liikkumista yön aikana

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Innovatiivinen malli
Mukava ja toimiva Ei jätä punaisia jälkiä
Avoin näkökenttä Käytä silmälaseja, lue tai katso

televisiota
Letkuliitäntä päälaella Antaa liikkumavapautta

Mukavuus
Pehmeät kangas-
remmit

Miellyttävä kasvoilla

DreamWear
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Pehmeä, joustava
runko

Mukava käytössä

Pehmuste nenän alle Ei jätä punaisia jälkiä sieraimiin

DreamWear

* Lähde: Philips User Survey 2015
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