
 

 
  Özellikleriyle yeni bir çığır açıyor. 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

  Z1™ aktif bir yaşam tarzı olan kişiler için 
günlük CPAP cihazı olarak tasarlandı. 
Küçücük boyutu, inanılmaz hafifliği ve 
entegre pil yetenekleriyle The Z1™, bir 

sonraki maceranız için hazır. 

 

 

The PowerShell™          

                                              
Tamamen entegre pil gücü.  
Tamamen entegre bir  Cpap pil çözümü olan opsiyonel 
Powershell™ aksesuar, tek bir şarjla tam bir gece 
uykusu sunar. Kablo gerektirmez.  
 

 

Nereye istersen git. Ne istersen yap.        
 
PowerShell ™ pil ile çalışan CPAP için tamamen 
entegre bir çözüm sunar.  Hot-swap (sistemi 
kapatmadan değiştirme imkanı) batarya modülleri ile, 
PowerShell™ sizi evde iken kablolardan kurtarır ve 
gücün olmadığı zamanlarda gerçek bir çözüm sunar.  
 

Pil Özellikleri 

Pil kapasitesi 45 Wh 

Çalışma sıcaklığı 5-35 ˚C (41-95 ˚F) 

Ögörülen çalışma 
süresi (14 CmH2O’da) 

8+ saat 

 
 

 

Z1™ 
 

Dünyanın en küçük, en hafif, en 
portatif Cpap cihazı. 

 
 
 

 

284 

Gram 

 

26 

Desibell 

 

3 Yıl 

Garanti 

 



Z1™ Özellikler                                                                                          Z1™. Sıradışı insanların Cpap cihazı. 

   

Pille Çalışan* 

 
Opsiyonel Entegre Pil 
Z1™, PowerShell™ diye 
adlandırdığımız entegre 
bir pile sahiptir ve tam 
şarjlı bir pille size bütün 
gece kablosuz bir güç 
sunar. 
  
*Pil işlevselliği 
opsiyonel PowerShell™ 
aksesuarları 
kullanmakla elde 
edilebilir. 

Son Derece Hafif 

 
Son derece hafif. 
Sadece 284 gram.  
Z1™her yerde 
kullanılabilir hafif 
CPAP cihazıdır. 284 
gram olması sebebiyle 
seyahatleriniz içinde 
ideal harika bir 
gündelik cihazdır.  

Çok Sessiz 

 
Çok sessiz çalışma.(26 
desibel) 
Z1™ çalışma esnasında 
yalnızca 26 desibel ses 
yapar. Cpap endüstri 
standartlarına göre 
son derece sessiz 
olduğu kabul edilir. 
Aslında, Z1™ 
piyasadaki en sessiz 
cihazlardan biridir. 

Veri Yetenekli 

 
Veri görüntüleme 
yazılımı. 
Z1™ veri yeteneklidir 
ve durum ve uyum 
bilgilerini kaydeder. 
Kullanıcı dostu 
arayüzle size sunulan 
ücretsiz yazılımımızla 
gelişmelerinizi takip 
edebilirsiniz. 

 

Genel 
30 W Güç Adaptörü Ünitenin giriş aralığı 100–240V, 50–

60Hz 
Tipik güç tüketimi 20W (30VA) 
Maksimum güç tüketimi 35W (70VA) 

Çalıştırma sıcaklığı 5ºC ila 35ºC (41ºF ila 95ºF) 

Çalıştırma nemliliği %10–80 Bağıl Nem, Yoğuşmasız 

Çalıştırma rakımı Deniz seviyesinden 2400 m’ye (8000 
ft) 

Çalıştırma atmosfer basıncı 101 ila 75,3 kPA 

Saklama ve nakliye sıcaklığı -20ºC ila +60ºC (-4ºF ila +140ºF) 

Saklama ve nakliye nemliliği %10–80 Bağıl Nem, Yoğuşmasız 

Saklama ve nakliye rakımı Sınır yok 

Saklama ve nakliye atmosfer 
basıncı 

Sınır yok 

Elektromanyetik uyumluluk IEC 60601-1-2 ile uyumludur 

IEC 60601-1 sınıflandırması Sınıf II (çift yalıtım), Tip BF 

Mevcut modlar Bekletme, CPAP ve Rampa ile CPAP 
 

Z1™ Teknik Özellikler 
Çalıştırma basıncı aralığı 4 ila 20 cm H2O 
Maksimum tek hata sabit 
basınç durumu 

30 cm H2O 

Verilebilir basınç doğrulukları Okunan değerden ±%0,6 cm H2O, ± 
%4 

Ses basıncı düzeyi < 26 dBA* 
Nominal boyutlar (U x G x Y) 16,46 cm x 8,38 cm x 5,13 cm (6,48” x 

3,30” x 2,02”) 
Ağırlık 238 g (10 oz.) 
Mahfaza yapısı Alev almayı geciktirici şekilde işlenmiş 

termoplastik 
Takviye oksijen Oksijen ile kullanım için uygun 

değildir 
Standart hava filtresi Polyester 
Hava çıkışı 22 mm’lik hava çıkışı ISO 5356-1 ile 

uyumludur. 

*Belirtilen çift sayılı gürültü emisyon değerleri  ISO 4871 ile uyumludur.  
 


