
Concentrador de 
oxigênio portátil

Sinta-se confiante 

 onde estiver

SimplyGo Mini



SimplyGo Mini é uma opção 
confiável e potente entre os 
concentradores de oxigênio 
leves portáteis

Você está vivendo sua vida? Indo a lojas, museus 
e musicais? Passando o final de semana fora, com 
amigos e familiares? Se você usa oxigênio portátil, 
SimplyGo Mini é uma opção potente para um 
concentrador de oxigênio portátil e leve, que pode 
ajudá-lo a fazer o que quiser, quando desejar.

Confiabilidade 
em que você 
pode contar
Construímos SimplyGo Mini para ser robusto. 
Durante seu desenvolvimento, SimplyGo Mini foi 
testado rigorosamente em condições de mundo real, 
incluindo impactos, vibrações e temperaturas, para 
oferecer um desempenho confiável, dia após dia.

Fornecendo mais, esteja onde estiver
SimplyGo Mini tem a capacidade de fornecer 
quase 20% mais oxigênio do que o concentrador 
de oxigênio portátil mais competitivo, pesando 
2,5 kg ou menos.* 

Desde um passeio no parque até uma saída noturna, 
SimplyGo Mini pode ajudar você a permanecer 
ativo, com flexibilidade, esteja onde estiver.

* Quando os dispositivos são operados em suas 
configurações máximas.



SimplyGo Mini oferece opções de 
baterias de íons de lítio, fáceis de 
trocar, com cabo de alimentação 
CA e CC que aumentam 
a conveniência e a flexibilidade. 

Escolha a opção de alimentação que funciona 
melhor com as necessidades de seu estilo de vida

Opções de bateria disponíveis:
•  Bateria padrão para a duração de bateria de 

4,5 horas* (configuração de pulso de 2, a 20 RPM). 
Resultando em um peso total do SimplyGo Mini 
de 2,5 kg

•  Bateria estendida para a duração de bateria de 
9 horas* (configuração de pulso de 2, a 20 RPM). 
Resultando em um peso total do SimplyGo Mini 
de 2,7 kg

Você tem 
 a força

* Os tempos de duração da bateria são baseados em baterias 
novas, totalmente carregadas, usadas com um sistema 
SimplyGo Mini novo.
 Os tempos de duração da bateria vão sendo reduzidos 
em função da idade da bateria, condições ambientais 
de operação, uso ao longo do tempo e condições 
operacionais do concentrador.



Um breve 
olhar sobre 
SimplyGo Mini

Tela de LCD 
sensível ao toque, 

fácil de usar 
e de ler

Bateria 
recarregável de 
fácil remoção/

substituição

Leve e fácil 
de carregar

Cinco 
configurações de 
doses de pulsos, 

desenvolvidas 
para atendê-lo 

onde estiver

Design robusto 
e resistente 
ao impacto



Para você ser 
você mesmo
Com seu design elegante, leve e despojado, SimplyGo Mini 
não chama atenção. Um estojo sofisticado é incluído, para 
que você transporte com conforto, na mão ou no ombro. 

Quer ficar com as mãos livres? Com uma mochila opcional, 
desenhada especificamente para o SimplyGo Mini, 
você tem conforto para transportá-lo.
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