UV Air Purifier Cube E9008
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DO OCZYSZCZANIA
POWIETRZA W TWOIM SAMOCHODZIE I DOMU

UV Air Purifier Cube E9008
Informacja o produkcie

Tungsram jest twórcą wydajnego, łatwego w użyciu i niedrogiego rozwiązania do oczyszczania
powietrza za pomocą światła UV i z dumą przedstawia go jako część serii produktów UV Sanitizer. Ten
zupełnie nowy produkt jest istotnym systemem oczyszczania powietrza pracującym w następujący
sposób:

–

Efekt oczyszczający opiera się na fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń chemicznych i
drobnoustrojów, takich jak formaldehyd, węglowodory, bakterie, grzyby i wirusy.
Powłoka siatki niklowej Nano TiO2 pod wpływem promieniowania UV-A działa jak wysokoaktywny
katalizator. Utlenia i rozkłada substancje organiczne na nieszkodliwe produkty, takie jak CO2 i woda, aby
osiągnąć cel usuwania zapachów i dezynfekcji/odkażania.
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Kod produktu

93120321

Kod EAN

5994100087205

Moc

1.5 W

napięcie zasilania

5V

Ilość diod LED

4 + 2 pcs

Poziom hałasu

<35 dB

Filtr

Nickel Base mesh TiO2

Wymiary

49.5x49.5x51.5 mm

Masa netto

123 g

Masa brutto

170 g

Zasilanie

kabelek USB-B - USB-A
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Produkt łatwy w użyciu
Kompaktowa budowa
Obudowa ze stopu aluminium, czarny poliwgęglan,
pokrywa Anty-UV
Mocowanie magnesem
Kabel zasilania USB-B - USB-A 1 m
Nie wytwarza ozonu
Stopień ochronności: IP54
Warunki pracy: -10°C to 50°C
Spełniane normy: CE, RoHS, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 60335-1, EN60335-2-65, EN 62233
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W firmie Tungsram Operations Kft. stale rozwijamy i ulepszamy nasze produkty. Z tego powodu wszystkie opisy produktów w tym katalogu mają charakter ogólny i możemy od czasu do czasu
zmieniać specyfikacje w interesie rozwoju produktu, bez uprzedniego powiadomienia lub publicznego ogłoszenia. Wszystkie opisy w tej publikacji przedstawiają jedynie ogólne dane dotyczące
towarów, do których się odnoszą i nie stanowią części żadnej umowy. Dane w tym prospekcie zostały uzyskane w kontrolowanych warunkach doświadczalnych. Jednak Tungsram nie ponosi żadnej
odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich danych w zakresie dozwolonym przez prawo.
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