Lâmpada para mesa
UV-C
24 W
Desinfecção
8719514295926

Desinfecção de sua
casa
A lâmpada de mesa UV-C da Philips permite eliminar efetivamente
vírus, bactérias, mofo e esporos em apenas alguns minutos. O
produto também inclui sensores e temporizadores integrados que
atuam como uma medida extra de proteção para você e toda sua
família.
Desinfete sua casa dos germes
• Desinfete sua casa dos germes
• Simples de usar
• Desinfecção rápida
• Sensor de movimento
• Experiência
• Design de driver dedicado

8719514295926

Destaques
Desinfete sua casa dos germes
Todas as bactérias e vírus testados até
hoje responderam à desinfecção por
UV-C. Em testes laboratoriais, as
fontes de luz UV-C reduziram em
apenas 9 segundos a infecciosidade
do SARS-CoV-2 (o vírus que causa a
COVID-19) em superfícies abaixo dos
níveis detectáveis
Simples de usar
A lâmpada de mesa Philips UV-C é
fácil de usar. Um painel de controle
conciso e orientação por voz detalhada
ajuda você a usá-la da forma mais
efetiva.

Desinfecção rápida
A lâmpada de mesa Philips UV-C
desinfeta superfícies e objetos em uma
ambiente em questão de minutos

Design de driver dedicado
Além do tubo Philips UV-C de alta
qualidade, o design de driver dedicado
ajuda a maximizar a eficiência da
desinfecção.

Sensor de movimento
Como a exposição ao raios UV-C pode
ferir olhos e pele, as luzes Philips UV-C
adicionaram uma camada de proteção
com sensores internos que detectam
pessoas e animais
Experiência
A Philips tem mais de 35 anos de
experiência na iluminação UV-C e forte
reconhecimento em sua aplicação.

Especificações
Durabilidade
• Vida útil nominal: 9.000 hora(s)
• Número de ciclos de alternância:
20.000
Informações da embalagem
• EAN: 8719514295926
• EOC: 871951429592600
• Título do produto: UVC disinfection
desk lamp 24W WV TC

Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC – produto: 8719514295926
• Peso líquido: 0,812 kg
• Peso bruto: 1,080 kg
• Altura: 35,000 cm
• Comprimento: 16,400 cm
• Largura: 17,400 cm
• Número do material (12NC):
929002476612

Consumo de energia
• Voltagem: 110-240 V
• Potência: 24 W
Dimensões e peso do produto
• Altura: 24,7 cm
• Comprimento: 12 cm
• Peso líquido: 0,8 kg
• Largura: 12 cm
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