Lampu meja
24W
8719514286023

Disinfeksi di rumah
Philips UV-C disinfection desk lamp dapat secara efektif
menonaktifkan virus, bakteri, jamur, dan spora dalam hitungan
menit. Dilengkapi dengan sensor dan pengatur waktu yang
memberikan perlindungan ekstra untuk Anda dan keluarga.
Disinfeksi rumah dari virus dan bakteri
• Disinfeksi rumah dari virus dan bakteri
• Mudah Digunakan
• Disinfeksi secara cepat
• Sensor Gerakan
• Keahlian
• Desain driver khusus

8719514286023

Kelebihan Utama
Disinfeksi rumah dari virus dan bakteri
Semua bakteri dan virus yang diuji
hingga saat ini merespons terhadap
disinfeksi UV-C. Dalam uji
laboratorium, sumber sinar UV-C kami
mengurangi infektivitas SARS-CoV-2
(virus yang menyebabkan COVID-19)
pada permukaan di bawah level yang
hanya dapat dideteksi minimal 9 detik
Mudah Digunakan
Philips UV-C desk lamp mudah
digunakan. Dengan panel kontrol yang
ringkas dan panduan suara langkahlangkah penggunaan produk
memudahkan Anda untuk
menggunakannya dengan sangat
efektif.

Disinfeksi secara cepat
Dengan Philips UV-C desk lamp, Anda
dapat mendisinfeksi area permukaan
dan objek di ruangan mana pun dalam
hitungan menit

Desain driver khusus
Selain memiliki tabung UV-C Philips
yang berkualitas tinggi, desain khusus
drivernya juga membantu
memaksimalkan efektivitas disinfeksi.

Sensor Gerakan
UV-C dapat merusak mata dan kulit
jika terpapar langsung. Oleh karena, itu
Philips UV-C dilengkapi dengan lapisan
pelindung dengan sensor yang dapat
mendeteksi orang dan hewan
peliharaan
Keahlian
Philips memiliki pengalaman lebih dari
35 tahun dalam pencahayaan UV-C
dan sangat ahli dalam penerapannya.

Spesifikasi
Karakteristik
• Penggunaan: Dalam ruangan
• Bentuk lampu: Lampu Meja UV-C
• Teknologi: UV-C
Daya tahan
• Nominal masa pakai: 9.000 jam
• Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan:
20.000
Informasi kemasan
• EAN: 8719514286023
• EOC: 871951428602300
• Nama produk: UVC disinfection desk
lamp 24W S Indo

Dimensi & berat produk
• Tinggi: 24,7 cm
• Panjang: 12 cm
• Berat bersih: 0,8 kg
• Lebar: 12 cm
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8719514286023
• Berat bersih: 0,812 kg
• Berat kotor: 1,072 kg
• Tinggi: 28,100 cm
• Panjang: 16,400 cm
• Lebar: 16,400 cm
• Nomor bahan (12NC): 929002472907

Konsumsi daya
• Voltase: 220/240 V
• Watt: 24 W
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