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Mirage Quattro 
FULL FACE MASK

Fjärde generationens teknologi

Individuell komfort

Lätt och tyst

Så mycket enklare

Masken du kan lita på 

Mirage Quattro full face mask ger dig

exceptionell förseglig och komfort.

Masken kommer från ResMed, med

världens mest avancerade maskteknologi.

Våra ansiktsmasker fortsätter att sätta

standarden och ger trygghet till miljoner

användare (som du själv) jorden runt.

1011468 Swedish.qxp  30/03/07  8:49 AM  Page 1



Individuell komfort

• Profilanpassad – med MicroFit ratten kan du

finjustera pannstödet även när masken är påsatt.

Vrid bara på ratten för att ställa in masken till den

position som känns bekvämast för dig.

• Maskförseglig runt ansiktets konturer –

mjukdelen med sina dubbla väggar och "spring air"

teknologi följer ansiktsformen mjukt och smidigt och

justerar försegligen därefter. 

• Anpassar sig till käkrörelser under sömnen –

mjukdelen har en rörlig hinna vid hakan.

• Många olika storlekar – XS, S, M och L ... du

kommer att hitta den storlek som passar just dig.

Lätt och tyst

• Känns lätt mot ansiktet – strömlinjeformad

och elegant design som känns lätt. 

• Tystgående – inbyggda ventiler blåser ut luften

mjukt och stilla så att både du och din partner

kan sova gott. 

Så mycket enklare

• Perfekt direkt – du blir lätt bekant med din

mask när den passar bra redan från första

början. Din Mirage Quattro har utformats för

god passform – perfekt direkt.

• Lätt att sätta på och ta bort – med praktiska

clips och inpassningshål på huvudbandet. 

• Klar att sätta på – huvudband som passas in

en gång för alla efter den första justeringen.

• Lätt att rengöra – med färre delar går det lätt att

montera och ta i sär masken. 

• Passar din livsstil – omfattande stödpaket

med väska för resor, DVD med

skötselanvisningar, snabbinpassningsguide och

användarguide. 
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