Kotak Desinfeksi
Disinfeksi
4,3W-/W

Disinfeksi di rumah
8719514344846

Disinfeksi berbagai benda berukuran kecil di rumah - dengan cara
yang mudah dan efektif.
Disinfeksi rumah dari virus dan bakteri
• Keahlian
• Mudah Digunakan
• Dimatikan secara otomatis
• Mudah untuk memasukkan benda
• Disinfeksi rumah Anda dari kuman dengan cepat

8719514344846

Kelebihan Utama
Keahlian
Philips memiliki pengalaman lebih dari
35 tahun dalam pencahayaan UV-C
dan sangat ahli dalam penerapannya.
Mudah Digunakan
Penggunaan yang mudah dengan
kontrol mudah dan petunjuk digital
yang jelas.

Dimatikan secara otomatis
Lampu UV-C mati secara otomatis saat
penutup dibuka.
Mudah untuk memasukkan benda
Penutup yang dibuka ke atas
mempermudah untuk memasukkan
benda.

Disinfeksi rumah Anda dari kuman
dengan cepat
Semua bakteri dan virus yang diuji
hingga saat ini merespons disinfeksi
UV-C.

Spesifikasi
Karakteristik lampu
• Penggunaan: Dalam ruangan
• Bentuk lampu: Aksesori
• Teknologi: LED
Dimensi lampu
• Tinggi: 23,4 cm
• Berat: 0,35 kg
• Lebar: 12,7 cm
Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 10 tahun
• Faktor perawatan lumen: 70%
• Nominal masa pakai: 10.000 jam
Karakteristik cahaya
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika

Konsumsi daya
• Voltase: DC 5 V
• Watt: 4,3 W
Dimensi & berat produk
• Panjang: 23,4 cm
Nilai terukur
• Masa pakai terukur: 10.000 jam
• Daya listrik terukur: 4.3 W
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8719514344846
• Berat bersih: 0,360 kg
• Berat kotor: 0,619 kg
• Tinggi: 10,500 cm
• Panjang: 26,500 cm
• Lebar: 15,500 cm
• Nomor bahan (12NC): 929002902207

Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 1000 mA
Informasi kemasan
• EAN: 8719514344846
• EOC: 871951434484600
• Nama produk: UV-C disinfection mini
box G GM
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