
SimplyGo Mini

Concentrador de 
oxigénio portátil

Confiança e segurança 

         em cada 
movimento



O SimplyGo Mini é concentrador 
de oxigénio portátil, fiável, 
eficaz e leve

Tem um estilo de vida ativo? Costuma ir às compras, 
visitar museus ou assistir a concertos? Passa fins de 
semana fora com os amigos e família? Se usa oxigénio 
portátil, o SimplyGo Mini é uma opção eficaz (leve 
e fiável) que o ajudará a levar uma vida ativa e usufruir 
de qualquer momento e lugar.

Fiabilidade em todo 
o momento
O SimplyGo Mini foi concebido para ser robusto 
e resistente e, desta forma, dar resposta às suas 
necessidades de cada momento. Para lhe oferecer 
um desempenho fiável em todas as circunstâncias, 
foi submetido, durante o seu desenvolvimento, a testes 
rigorosos em condições extremas, tais como: impactos, 
vibrações e variações de temperatura.

Simplesmente portátil
Quer se trate de um passeio no parque, quer de uma 
viagem durante a noite, o SimplyGo Mini irá ajudá-lo 
a manter-se ativo, garantindo-lhe a flexibilidade que 
deseja ao movimentar-se.

O fabricante deste COP determinou que 
este dispositivo se encontra em 
conformidade com todos os requisitos 
da FAA aplicáveis ao transporte e utilização 
a bordo de um avião.



O SimplyGo Mini oferece opções 
de bateria de iões de lítio recar-
regáveis e de fácil substituição, 
com cabos de corrente alterna 
e contínua que aliam a comodi-
dade à flexibilidade. 

Escolha a opção de alimentação que melhor se adapta 
ao seu estilo de vida

Opções de bateria disponíveis:
•  Bateria padrão para uma duração até 4,5 horas* 

(na definição de impulso 2 a 20 RPM), resultando 
num peso total do SimplyGo Mini de 2,3 kg

•  Bateria de maior autonomia para uma duração 
até 9 horas* (na definição de impulso 2 a 20 RPM), 
resultando num peso total do SimplyGo Mini de 2,7 kg

Assuma
    o controlo 

* As autonomias indicadas baseiam-se em baterias novas, 
completamente carregadas, utilizadas com um sistema 
SimplyGo Mini novo.
 A autonomia diminui à medida que a bateria envelhece 
e consoante as condições ambientais de funcionamento, 
o tempo de utilização e as condições de funcionamento do 
concentrador.



Destaques 
do SimplyGo Mini

Ecrã tátil com LCD 
fácil de ler e utilizar

Bateria 
recarregável fácil de 
remover/substituir

Leve e fácil 
de transportar

Cinco definições 
de dose de impulsos 

concebidas para 
o manter sempre 
em movimento

Design robusto 
e resistente 

aos impactos



Comodidade 
e discrição:
Com um design leve, elegante e atrativo, o SimplyGo Mini 
não chama a atenção. Além disso, é fornecido com 
uma elegante mala para que o possa transportar 
confortavelmente na mão ou ao ombro. 

Precisa de ter as mãos livres? O SimplyGo Mini dá-lhe 
essa possibilidade, com uma mochila opcional concebida 
especialmente para os pacientes ativos dos nossos dias.

Recursos adicionais
Pretende saber mais acerca do SimplyGo Mini e comprovar 
a sua durabilidade e capacidade em ação? 
 
Para obter mais informações, incluindo vídeos úteis, 
visite www.philips.pt/simplygo-mini.
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