
Κατάλογος συμβατότητας τροφοδοτικών/συσκευών Ελληνικά

Το παρόν συμπλήρωμα παραθέτει τα τροφοδοτικά (PSU) που είναι συμβατά με τις συσκευές της ResMed. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη σωστή χρήση αυτών των 
συσκευών, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης των συσκευών.

Σημειώσεις: 

•  Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες. 
•  Ο αριθμός προϊόντος του PSU βρίσκεται στην ετικέτα στο πίσω μέρος της μονάδας

Συσκευή Τροφοδοτικό

Αριθμός 
μοντέλου

370001 370006 370006 369102 R270-7198 370005

Αριθμός 
καταλόγου

– R370-7555 R370-7565 – – –

Γνήσιο PSU για τις 
συσκευές Air10 και 

Lumis.

Συμπαγές PSU για τις 
συσκευές Air10 και 

Lumis S/ST

Συμπαγές PSU για τις 
συσκευές Air10 και 

Lumis

Συσκευασμένο με τη 
σειρά S9™.

Γνήσιο PSU για Astral. Συμπαγές PSU για Astral.

AirSense™ 10 / AirStart™ 10 – – –

AirCurve™ 10 VAuto / 
AirCurve™ 10 S / 
AirCurve™ 10 ST

– – –

AirCurve™ 10 ASV / 
AirCurve™ 10 ASVAuto

– – –

AirCurve™ 10 CS Pacewave™ – – –

Lumis™ S / Lumis™ ST – – –

AirCurve™ CS-A –* – – –

AirCurve™ ST-A –* – – –

Lumis™ ST-A –* – – –

S9™ – – – – –

PowerStation II της ResMed –* –* – –

Stellar™ – – – – – –

Astral™ – – – –

*Αυτή η συσκευή δεν έχει επικυρωθεί για χρήση με αυτό το PSU. Το PSU θα παρέχει την ίδια ισχύ στη μονάδα και θα πληροί τις απαιτήσεις ισχύος της συσκευής, ωστόσο η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
δεν έχει ελεγχθεί.
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Αριθμός μοντέλου

Αριθμός καταλόγου

Δείγμα 
ετικέτας:

Βλ. ResMed.com για άλλες τοποθεσίες της ResMed παγκοσμίως. Τα AirSense, AirCurve, AirStart, Astral, Lumis, Pacewave, S9 και Stellar είναι εμπορικά 
σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών της ResMed. Για πληροφορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλες πληροφορίες 
πνευματικής ιδιοκτησίας, βλ. ResMed.com/ip. © 2022 ResMed. 10112157/2 2022-08


