
Kodu desinfitseerimine
Desinfitseerige kodus väikesi isiklikke esemeid lihtsal ja tõhusal

viisil.

Hävitage oma kodust mikroobid

• Ekspertkvaliteet

• Lihtne kasutada

• Automaatselt sisselülituv

• Lihtne esemeid sisse panna

• Hävitage kiiresti oma kodust mikroobid

Desinfitseerimiskast

Desinfitseerimine

4,3–/ W

8719514359222



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

Lihtne kasutada
Mugav kasutada tänu lihtsale
juhtimisele ja selgele digitaalsele
kuvatabloole.

Automaatselt sisselülituv
UV-C valgus lülitub automaatselt sisse,
kui kaas avatakse.

Lihtne esemeid sisse panna
Klappkaas teeb esemete
sissepanemise lihtsaks.

Hävitage kiiresti oma kodust
mikroobid
Kõik praeguseks testitud bakterid ja
viirused reageerivad UV-C-
desinfitseerimisele.

Spetsifikatsioon
Karakteristikud

• Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

• Lambi kuju: Tarvik

• Tehnoloogia: LED

Lambi mõõtmed

• Kõrgus: 23,4 cm

• Kaal: 0,35 kg

• Laius: 12,7 cm

Kestvus

• Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7
tundi ööpäevas): 10 aastat

• Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%

• Nominaalne tööaeg: 10 000 tund(i)

Valgusti omadused

• Värvustemperatuur: - K

• Soojenemisaeg kuni 60% valguseni:
Kohene täisvalgus

Muud omadused

• Valgusti voolutugevus: 1000 mA

Pakendi teave

• EAN: 8719514359222

• EOC: 871951435922200

• Toote nimetus: UV-C disinfection mini
box W EU

Võimsustarve

• Pinge: DC 5 V

• Aktiivvõimsus: 4,3 W

Toote mõõtmed ja kaal

• Pikkus: 23,4 cm

Nimiväärtused

• Hinnanguline tööiga: 10 000 tund(i)

• Nimivõimsus: 4.3 W

Tehnilised andmed

• Sagedus: - Hz

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514359222

• Kaal pakendita: 0,360 kg

• Brutokaal: 0,619 kg

• Kõrgus: 10,500 cm

• Pikkus: 26,500 cm

• Laius: 15,500 cm

• Materjali number (12NC):
929003082201

8719514359222
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