
Lakásfertőtlenítés
A Philips UV-C fertőtlenítő asztali lámpa percek alatt hatékonyan

semlegesíteni tudja a vírusokat, baktériumokat, penészgombákat

és spórákat. Beépített érzékelői és időzítői plusz védelmet

jelentenek Ön és családja számára.
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Fénypontok
Fertőtlenítse otthonát a mikrobáktól
Minden eddig tesztelt baktérium és
vírus reagál az UV-C fertőtlenítésre. A
laboratóriumi teszteken UV-C
fényforrásaink mindössze 9 másodperc
alatt az érzékelhetőségi küszöb alá
csökkentették a SARS-CoV-2 (a
COVID-19-et okozó vírus)
fertőzőképességét az adott felületen

Egyszerű használat
A Philips UV-C asztali lámpája könnyen
használható. Lényegre törő
vezérlőpanellel és lépésenkénti hangos
útmutatással segíti a leghatékonyabb
használatot.

Gyors fertőtlenítés
A Philips UV-C asztali lámpával percek
alatt fertőtlenítheti a felületeket és a
tárgyakat bármely helyiségben

Mozgásérzékelő
Mivel az UV-C fénynek való kitettség
szem- és bőrkárosodást okozhat, a
Philips UV-C lámpák kiegészítő
biztonsági funkciója a beépített
érzékelőkkel észleli az embereket és a
háziállatokat

Szakértelem
A Philips az UV-C világítás terén több
mint 35 éves tapasztalattal és nagy
alkalmazási szakértelemmel
rendelkezik.

Speciálisan kialakított előtét
A Philips UV-C-cső kiváló minősége
mellett az előtét speciális kialakítása is
segíti a fertőtlenítés hatékonyságát.

Műszaki adatok
Tartósság

• Névleges élettartam: 9 000 h

• Kapcsolási ciklusok száma: 20 000

Csomagolási információk

• EAN: 8719514305083

• EOC: 871951430508300

• Termék megnevezése: UV-C
disinfection desk lamp 24W EU

Energiafogyasztás

• Feszültség: 220/240 V

• Teljesítmény: 24 W

A termék méretei és tömege

• Magasság: 24,7 cm

• Hosszúság: 12 cm

• Nettó tömeg: 0,8 kg

• Szélesség: 12 cm

Csomagolás mérete és tömege

• EAN/UPC - termék: 8719514305083

• Nettó tömeg: 0,812 kg

• Bruttó tömeg: 1,062 kg

• Magasság: 28,100 cm

• Hosszúság: 16,400 cm

• Szélesség: 17,400 cm

• Anyagszám (12NC): 929002965301
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