
Desinficering i hemmet
Philips skrivbordslampa med UV-C-desinfektion kan effektivt

inaktivera virus, bakterier, mögel och sporer på några minuter.

Inbyggda sensorer och timers ger ett extra skydd för dig och din

familj.

Desinficera ditt hem från bakterier

• Desinficera ditt hem från bakterier

• Enkel att använda

• Snabb desinfektion

• Rörelsesensor

• Expertis

• Dedikerad driftdonsdesign

Skrivbordslampa

UV-C

24 W

Desinficering

8719514305083



Funktioner
Desinficera ditt hem från bakterier
Alla bakterier och virus som hittills
testats svarar på UVC-desinfektion. I
laboratorietester reducerade våra
UVC-ljuskällor infektiviteten från
SARS-CoV-2 (viruset som orsakar
covid-19) på en yta till under
detekterbara nivåer på bara
9 sekunder

Enkel att använda
Philips UVC-bordslampa är enkel att
använda. Kontrollpanelen och en steg-
för-steg-röstguide hjälper dig att
använda den så effektivt som möjligt.

Snabb desinfektion
Med Philips UVC-bordslampan kan du
desinficera ytor och föremål i vilket rum
som helst på bara några minuter

Rörelsesensor
Eftersom exponering för UVC kan
skada ögon och hud har Philips UVC-
lampor ett extra skydd med inbyggda
sensorer som detekterar människor och
husdjur

Expertis
Philips har mer än 35 års erfarenhet av
UVC-belysning och en gedigen
expertis inom området.

Dedikerad driftdonsdesign
Philips UVC-lysrör är av hög kvalitet,
och tack vare driftdonsdesignen kan
desinfektionseffektiviteten maximeras.

Specifikationer
Hållbarhet

• Nominell livslängd: 9 000 h

• Antal tändcykler: 20 000

Förpackningsinformation

• EAN: 8719514305083

• EOC: 871951430508300

• Produkttitel: UV-C disinfection desk
lamp 24W EU

Strömförbrukning

• Spänning: 220/240 V

• Wattal: 24 W

Produktens mått och vikt

• Höjd: 24,7 cm

• Längd: 12 cm

• Nettovikt: 0,8 kg

• Bredd: 12 cm

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8719514305083

• Nettovikt: 0,812 kg

• Bruttovikt: 1,062 kg

• Höjd: 28,100 cm

• Längd: 16,400 cm

• Bredd: 17,400 cm

• Materialnummer (12NC):
929002965301
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