
Uppvärmd luftfuktare

• inklusive en vattenkammare
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Gör det bekvämare för dig
 

Genomtänkt innovation

 
Denna monterbara luftfuktare som är lätt att använda och hantera avger fukt medan du sover. En uppvärmd slang kan anslutas för

att bibehålla värmen av behandlingsluften medan luften färdas genom slangen till masken

Fördelar

Komfort genom optimering av luftfuktighetsnivåer
• Anpassningsläge
 
Dry Box-teknik
• Minskar risken för vattenskador

 
Användarvänlig design
• Utformad för att göra daglig användning enkel
 

Broschyr före försäljning för Sverige (2017, April 4)



Funktioner

Dry Box-teknik

Isolerar vatten från enheten: om vatten skulle läcka från vattenkammaren är
Dry Box utformad för att fånga upp vattnet innanför enhetens väggar och
förhindra att vatten tar sig igenom enheten och luftfuktaranslutningen.

Luftfuktningsoptimering

Kan ställas in på fast värme som standard – för att bibehålla en och samma
uppvärmningsnivå hela natten – eller på anpassningsläge, så att enheten kan
övervaka omgivningens temperatur, luftfuktigheten och patientflödet och ställa
in uppvärmningsnivån efter behov.

Enkel luftfuktare

Toppmonterad vridbar slanganslutning som kan roteras 180° för att ge
rörelsefrihet. Kompatibel med 22 millimeters eller 15 millimeters eller 15
millimeters uppvärmd slang. Enkel åtkomst till vattenkammaren i en del för
påfyllning och rengöring. Kapacitet för förvärmning

specifikationer
Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Service
Garanti 2 år

Kompatibilitet
Slangalternativ 22 eller15 mm

Mått
Bredd 14,61 cm
Höjd 17,78 cm
Djup 8,26 cm

Design
Löstagbar luftfuktare Går att ta isär vid resa
Luftfuktare och
vattenkammare

Förbättrad komfort

Förenklad design Enkel åtkomst till vattenkammaren
Toppmonterat slang-
utlopp

Kan roteras i 180° för fri rörlighet
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