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Khử trùng cho ngôi nhà
Đèn bàn khử trùng Philips UV-C có thể diệt vi-rút, vi khuẩn, nấm
mốc và bào tử một cách hiệu quả chỉ trong vài phút. Đèn có tích hợp
các cảm biến và bộ hẹn giờ bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho bạn và
gia đình.
Khử khuẩn cho ngôi nhà của bạn
• Khử khuẩn cho ngôi nhà của bạn
• Sử dụng đơn giản
• Khử trùng nhanh chóng
• Cảm biến chuyển động
• Kinh nghiệm chuyên môn
• Thiết kế bộ điều khiển độc đáo

8719514286184

Những nét chính
Khử khuẩn cho ngôi nhà của bạn
Đã kiểm nghiệm trên tất cả các loại vi
khuẩn và virut về khả năng diệt khuẩn
bằng tia UV-C. Khi thử nghiệm trong
phòng thí nghiệm, các nguồn sáng UVC của chúng tôi làm giảm khả năng lây
nhiễm SARS-CoV-2 (virut gây bệnh
COVID-19) trên bề mặt xuống dưới mức
có thể phát hiện được chỉ trong 9 giây.
Sử dụng đơn giản
Đèn bàn Philips UV-C rất dễ sử dụng.
Bảng điều khiển đơn giản và hướng dẫn
thực hiện từng bước bằng giọng nói sẽ
giúp bạn sử dụng theo cách hiệu quả
nhất.

Khử trùng nhanh chóng
Với đèn bàn Philips UV-C, bạn có thể
khử trùng các bề mặt và vật thể ở bất kỳ
phòng nào chỉ trong vài phút

Thiết kế bộ điều khiển độc đáo
Ngoài chất lượng cao của đèn tuýp
Philips UV-C, thiết kế bộ điều khiển độc
đáo giúp tối đa hóa hiệu quả khử trùng.

Cảm biến chuyển động
Do việc tiếp xúc với UV-C có thể gây hại
cho mắt và da, đèn Philips UV-C có
thêm lớp bảo vệ với các cảm biến tích
hợp để phát hiện người và động vật
Kinh nghiệm chuyên môn
Philips có hơn 35 năm tiên phong về
nguồn sáng UV-C và chuyên môn ứng
dụng cao.

Các thông số
Đặc điểm
• Mục đích sử dụng: Trong nhà
• Hình dạng đèn: Đèn bàn UV-C
• Công nghệ: UV-C
Tuổi thọ
• Tuổi thọ danh định: 9.000 h
• Số chu kỳ bật/tắt: 20.000
Thông tin đóng gói
• EAN: 8719514286184
• EOC: 871951428618400
• Tên sản phẩm: UVC disinfection desk
lamp 24W S VN

Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều cao: 24,7 cm
• Chiều dài: 12 cm
• Trọng lượng thực: 0,8 kg
• Chiều rộng: 12 cm
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm: 8719514286184
• Trọng lượng thực: 0,812 kg
• Tổng trọng lượng: 1,072 kg
• Chiều cao: 28,100 cm
• Chiều dài: 16,400 cm
• Chiều rộng: 16,400 cm
• Mã số chất liệu (12NC): 929002473307

Mức tiêu thụ điện
• Điện thế: 220/240 V
• Công suất: 24 W
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