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Mirage Quattro 
KOKOKASVOMASKI

Neljännen sukupolven teknologiaa

Yksilöityä mukavuutta

Kevyt ja hiljainen

Helpompi säätää ja käyttää

Tehokas maski, johon voit luottaa 

Mirage Quattro on erittäin tiivis ja mukava

kokokasvomaski.

Maskin valmistaja on ResMed, maailman

johtava maskien valmistaja.

Kokokasvomaskimme määrittävät edelleen

standardin ja miljoonat käyttäjät (kuten

sinäkin!) ympäri maailmaa luottavat niihin.



Yksilöityä mukavuutta

• Mukautuu kasvojesi profiilin mukaan — MicroFit-

säätimen avulla voit säätää otsatuen tarkasti, kun

maski on kasvoillasi. Säädintä kääntämällä saat

maskin tuntumaan mukavimmalta juuri sinulle.

• Maski mukautuu tiiviisti kasvonpiirteidesi

mukaan — kaksiseinämäisen pehmikkeen

ilmatyynyteknologia myötäilee kasvonpiirteitäsi

pehmeästi ja joustavasti ja takaa hellävaraisesti

maskin tiiviyden.  

•  Mukautuu leuan liikkeiden mukaan nukkuessasi

— pehmikkeessä on liikkuva kalvopehmike leuan

kohdalla.

• Laaja valikoima eri kokoja — XS, S, M ja L... löydät

varmasti sinulle sopivan koon.

Kevyt ja hiljainen

• Tuntuu kevyeltä kasvoilla — virtaviivaisen

muotoilun ansiosta maski näyttää ja tuntuu

kevyeltä.

• Hiljainen — ilma pääsee pois maskin ilma-

aukkojen kautta helposti ja hiljaisesti, joten sinä

ja vierustoverisi voitte nauttia virkistävästä

unesta. 

Helpompi säätää ja käyttää

• Helppo säätää kerralla sopivaksi — maskin

käyttöön on helppo tottua, kun maski tuntuu

sopivalta heti alusta lähtien. Mirage Quattro on

suunniteltu istumaan hyvin istumaan hyvin heti

ensimmäisestä kerrasta lähtien.

• Helppo laittaa kasvoille ja ottaa pois —

kätevät pääremmien kiinnikkeet ja

kiinnityskolot.

• Valmis käytettäväksi — säädät pääremmit

kerran sopiviksi, niin ne ovat aina sopivat.

• Helppo puhdistaa — vähemmän osia, joten

maski on helppo koota ja purkaa osiin.

• Suunniteltu helpottamaan elämää —

monipuoliset käyttöä helpottavat varusteet,

kuten säilytyskotelo, hoito-ohjeet DVD-levyllä,

pikasovitusohje ja käyttöohje.
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