Dezenfeksiyon
Hava Temizleyicisi
Dezenfeksiyon
35 W-/W
UV-C teknolojisi

8719514408258

Ev dezenfeksiyonu
Evinizdeki havayı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Philips
UV-C dezenfeksiyon hava temizleyicinin, yalnızca birkaç saat
içinde virüs ve bakterilerin %99'undan fazlasını [1] [2] etkisiz hale
getirdiği kanıtlanmıştır. Sezgisel, taşınabilir tasarımı, sessiz
çalışması, otomatik kapanma zamanlayıcısı ve ürünün çalıştığını
size bildiren gösterge ışığı sayesinde, havayı kolayca temizlemek
ve önemli işlerinize geri dönmek için tek yapmanız gereken ürünü
fişe takmak ve çalıştırmaktır.
Evinizi mikroplara karşı dezenfekte edin
• Uzmanlık
• Evinizi kısa mikroplardan dezenfekte edin

8719514408258

Özellikler
Uzmanlık
Philips, UV-C aydınlatmada 35 yıllık
deneyim ve güçlü uygulama
uzmanlığına sahiptir.

Evinizi kısa mikroplardan dezenfekte
edin
Bugüne kadar test edilen tüm bakteri
ve virüsler UV-C dezenfeksiyonuna
yanıt vermiştir.

Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
• Kısılabilir: Hayır
• Kullanım amacı: İç mekan
• Lamba biçimi: Aksesuar
• Teknoloji: UV-C
Ampul boyutları
• Yükseklik: 40 cm
• Ağırlık: 3 kg
• Genişlik: 20,1 cm
Dayanıklılık
• Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 9 a
• lumen bakım faktörü: 70%
• Nominal kullanım ömrü: 9.000 h
• Açma / kapama (anahtarlama) sayısı:
20.000
Işık özellikleri
• Renk sıcaklığı: - K
• Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam
ışık
Diğer özellikler
• Lamba akımı: 345-145 mA

Güç tüketimi
• Güç faktörü: 0.9
• Gerilim: 100-240 V
• Watt: 35 W
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Uzunluk: 40 cm
Nominal değerler
• Nominal kullanım ömrü: 9.000 h
• Nominal güç: 35 W
Teknik özellikler
• Frekans: 50-60 Hz
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8719514408258
• Net ağırlık: 3,000 kg
• Brüt ağırlık: 3,815 kg
• Yükseklik: 49,500 cm
• Uzunluk: 29,000 cm
• Genişlik: 26,900 cm
• Malzeme numarası (12NC):
929003132401

Ambalaj bilgileri
• EAN: 8719514408258
• EOC: 871951440825800
• Ürün başlığı: UV-C disinfection air
cleaner EU
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