
UV-C disinfection system

عقم منزلك من الفيروسات
والبكتيريا بشكل فعال

وبطريقة سهلة



المواصفات

تحذير!
التعرض لألشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكون ضار على العيون والجلد.

احرص دائًما على استخدام المنتج وتخزينه وفًقا لدليل المستخدم.

مصباح مكتبي للتعقيم باألشعة فوق البنفسجيةوصف المنتج

220Vac 60/50Hz-240استهالك

24wالقوة الكهربائية

9000 ساعةالصالحية 

I20xI20x247mmمقاس

1200 جرامالوزن

الفضياأللوان



عقم الغرفة
في غضون دقائق

التعقيم الفعال

*ستختلف فعالية التعقيم حسب الوقت والمسافة ونوع 
السطح. أمثلة:

- غرفة الجلوس - 28 م 2 ، نطاق 3 م
- غرفة النوم - 20 م 2 ، نطاق 2.5 م

- دورة المياه - 13 م 2 ، نطاق 2 م

يعتبر التعقيم فعاالً بفضل الجودة العالية 
ألنبوب اإلضاءة فوق البنفسجية من فيليبس. 

وبفضل محرك مختص.

غرفة الجلوس
45min*30min*15min*

غرف الصغيرةغرفة النوم



جميع البكتيريا والفيروسات التي تم اختبارها حتى اآلن تستجيب لتعقيم 
األشعة فوق البنفسجة2

سهل االستخدام، مع لوحة تحكم واضحة وتوجيه صوتي

يطهر األسطح واألشياء في غضون دقائق1

طبقة حماية إضافية بأجهزة استشعار وأجهزة توقيت

تتمتع فيليبس بخبرة 35 عاًما في مجال إضاءة األشعة فوق البنفسجية

تصميم محرك مخصص لفعالية التعقيم

في االختبارات المعملية، أدت مصادر اإلضاءة لدينا من إضاءة األشعة فوق 
البنفسجية إلى الحد من عدوى فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية 
الحادة الشديدة )الفيروس الذي يسبب )COVID-19( على السطح إلى أقل 

من المستويات التي يمكن اكتشافها في أقل من 9 ثوان3

لماذا جهاز التعقيم باألشعة فوق
البنفسجية فئة ج )UV-C( من فيليبس



مستشعر 
حركة

التوجيه 
الصوتي

مدمج جهاز 
ضبط الوقت

تحكم 
بديهي

24,7 cm
9,84 inch

12 cm
4,7 inch

12 cm
4,7 inch





 بإمكان المصباح المكتبي للتعقيم باألشعة فوق البنفسجية من فيليبس تعطيل 
الفيروسات والبكتيريا والعفن والجراثيم في غضون دقائق قليلة1. جميع البكتيريا 

والفيروسات التي تم اختبارها حتى اآلن تستجيب لتعقيم األشعة فوق البنفسجية2

في االختبارات المعملية، أدت مصادر اإلضاءة لدينا من UV-C إلى الحد من عدوى فيروس 
 )19-COVID( كورونا 2 المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة )الفيروس الذي يسبب

على السطح إلى أقل من المستويات التي يمكن اكتشافها في أقل من 9 ثوان2

ألننا نعلم بأن التعرض لألشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكون ضاًرا للعينين والجلد، فقد 
أضفنا طبقة إضافية من الحماية باستخدام أجهزة استشعار وأجهزة توقيت مدمجة. المصباح 
المكتبي للتعقيم باألشعة فوق البنفسجية من فيليبس سهل االستخدام، مع لوحة تحكم 

موجزة ودعم صوتي.

عّقم األسطح واألشياء 
في دقائق
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