
Kodu desinfitseerimine
Philipsi UV-C-desinfitseerimislaualamp suudab tõhusalt ohutuks

muuta viirused, bakterid, hallitusseened ja eosed vaid mõne

minutiga. Sisseehitatud andurid ja taimerid pakuvad täiendavat

kaitset teile ja teie perele.
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Esiletõstetud tooted
Hävitage oma kodust mikroobid
Kõik praeguseks testitud bakterid ja
viirused reageerivad UV-C-
desinfitseerimisele. Laborikatsetes
vähendasid meie UV-C-valgusallikad
SARS-CoV-2 (viirus, mis põhjustab
haigust COVID-19) nakkavust pindadel
9 sekundi jooksul tasemeni, mis on
allpool tuvastamispiiri.

Lihtne kasutada
Philipsi UV-C-laualampi on lihtne
kasutada. Lihtne juhtpaneel ja
sammsammulised hääljuhised aitavad
teil seda kasutada kõige tõhusamal
viisil.

Kiire desinfitseerimine
Philipsi UV-C-laualambiga saate
desinfitseerida pindu ja esemeid mis
tahes ruumis vaid mõne minutiga.

Liikumisandur
Kuna UV-C-kiirgus võib kahjustada
nahka ja silmi, on Philipsi UV-C-
lampidel andurid, mis tuvastavad
inimesi ja loomi ja pakuvad sellega
lisakaitset.

Ekspertkvaliteet
Philipsil on rohkem kui 35-aastane
kogemus ja suured teadmised UV-C-
valgustuse ja selle rakenduste
valdkonnas.

Spetsiaalne disain
Lisaks Philipsi UV-C-toru kõrgele
kvaliteedile aitab kiirgusseadme
spetsiaalne disain muuta
desinfitseerimise võimalikult tõhusaks.

Spetsifikatsioon
Kestvus

• Nominaalne tööaeg: 9 000 tund(i)

• Lülitustsüklite arv: 20 000

Pakendi teave

• EAN: 8719514305083

• EOC: 871951430508300

• Toote nimetus: UV-C disinfection
desk lamp 24W EU

Võimsustarve

• Pinge: 220/240 V

• Aktiivvõimsus: 24 W

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 24,7 cm

• Pikkus: 12 cm

• Kaal pakendita: 0,8 kg

• Laius: 12 cm

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514305083

• Kaal pakendita: 0,812 kg

• Brutokaal: 1,062 kg

• Kõrgus: 28,100 cm

• Pikkus: 16,400 cm

• Laius: 17,400 cm

• Materjali number (12NC):
929002965301
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