
Oppvarmet fukter

• Inkludert vannkammer

HH1414/00

Gir deg økt komfort
 

Innovasjon som bygger på erfaring

 
Denne monterbare fukteren er lett å bruke og håndtere og tilfører luftfuktighet, slik at du oppnår økt komfort når du sover. Den

kan kobles til en oppvarmet slange, slik at behandlingsluften som går fra slangen til masken, holdes varm

Fordeler

Suveren komfort takket være optimaliserte fuktighetsnivåer
• Adaptiv modus
 
Dry Box-teknologi
• For å bidra til å redusere vannskadefaren

 
Brukervennlig utforming
• Utformet for å gjøre den daglige bruken enkel
 

Hefte før salg for Norge (2017, August 26)



Funksjoner

Dry Box-teknologi

Isolerer vann fra enheten: dersom det for eksempel kommer vann fra
vannkammeret, er Dry Box utformet for å holde vannet mellom veggene i
enheten for å unngå at det går vann gjennom enhets- og fuktertilkoblingen.

Fuktoptimalisering

Kan angis til standard fast oppvarming – for å opprettholde ett varmenivå hele
natten – eller i adaptiv modus, der enheten overvåker
omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og pasientgjennomstrømningen for å
kunne tilpasse varmenivåene etter behov.

Enkel fukter

Toppfestet svingfesteslangetilkobling som roterer 180° for å gi
bevegelsesfrihet. Kompatibel med 22 eller 15 mm slangen eller den
oppvarmede 15 mm slangen. Lett å komme til vannbeholderen Enkel tilgang til
vannbeholderen i én del for påfylling og rengjøring. Kan forvarmes

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Service
Garanti 2 år

Kompatibilitet
Slangealternativer 22 eller 15 mm

Mål
Bredde 14,61 cm
Høyde 17,78 cm
Dybde 8,26 cm

Utforming
Avtakbar fukter Tas av ved reise
Fukter og vann-
kammer

Forbedret komfort

Forenklet design Lett å komme til vannkammer
Toppfestet slangeåp-
ning

Dreier 180 grader for
bevegelsesfrihet
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