Masa Lambası
UV-C
24 W
8719514286160

Ev dezenfeksiyonu
Philips UV-C dezenfeksiyon masa lambası birkaç dakika içinde
virüsler, bakteriler, küfler ve sporları etkin bir şekilde etkisiz hale
getirebilir. Dahili sensörler ve zamanlayıcılar aileniz ve sizin için ek
bir koruma katmanı sağlar.
Evinizi mikroplara karşı dezenfekte edin
• Evinizi mikroplara karşı dezenfekte edin
• Kullanımı Basit
• Hızlı dezenfeksiyon
• Hareket Sensörü
• Uzmanlık
• Özel sürücü tasarımı

8719514286160

Özellikler
Evinizi mikroplara karşı dezenfekte
edin
Günümüze kadar test edilmiş tüm
bakteri ve virüsler, UV-C
dezenfeksiyonuna yanıt verir.
Laboratuvar testlerinde, UV-C ışık
kaynaklarımız 9 saniye kadar kısa bir
sürede bir yüzeydeki SARS-CoV-2
(COVID-19'a sebep olan virüs)
infektivitesini saptanabilir seviyelerin
altına indirmiştir
Kullanımı Basit
Philips UV-C masa lambasının
kullanımı kolaydır. Kısa ama öz bir
kontrol paneli ve adım adım sesli
kılavuz, en verimli şekilde kullanmanıza
yardımcı olur.

Hızlı dezenfeksiyon
Philips UV-C masa lambasıyla, tüm
odalardaki yüzeyleri ve nesneleri
dakikalar içinde dezenfekte
edebilirsiniz.

Özel sürücü tasarımı
Philips UV-C tüpünün yüksek
kalitesinin yanı sıra, özel sürücü
tasarımı dezenfeksiyonun verimliliğini
en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Hareket Sensörü
UV-C'ye maruziyet gözlere ve cilde
zarar verebileceğinden, Philips UV-C
lambalar insanları ve evcil hayvanları
algılayan dahili sensörlü bir ilave
koruma katmanına sahiptir.
Uzmanlık
Philips, UV-C aydınlatmada 35 yıllık
deneyim ve güçlü uygulama
uzmanlığına sahiptir.

Teknik Özellikler
Özellikler
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: UV-C Masa Lambası
• Teknoloji: UV-C
Dayanıklılık
• Nominal kullanım ömrü: 9.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
20.000
Ambalaj bilgileri
• EAN: 8719514286160
• EOC: 871951428616000
• Ürün başlığı: UVC disinfection desk
lamp 24W G TC

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 24,7 cm
• Uzunluk: 12 cm
• Net ağırlık: 0,8 kg
• Genişlik: 12 cm
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8719514286160
• Net ağırlık: 0,812 kg
• Brüt ağırlık: 1,072 kg
• Yükseklik: 28,100 cm
• Uzunluk: 16,400 cm
• Genişlik: 16,400 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929002472507

Güç tüketimi
• Gerilim: 220/240 V
• Watt: 24 W
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