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UV-C desinfectie box met 5W 
draadloze oplader 
Kleur: wit 

Artikelnr.: P301.113 

Direct leverbaar: 0 

Actuele voorraad voor alle kleuren: 0 

Multifunctionele UV-C-sterilisator die tot 99,9% van de bacteriën op 

objecten die in het apparaat worden geplaatst elimineert. Plaats 

voorwerpen zoals uw mobiele telefoon, oordopjes, sieraden, horloges en 

gezichtsmasker in de sterilisator om ze te steriliseren met behulp van 

UV-C-technologie. U kunt ervoor kiezen om een snelle reiniging in 90 

seconden uit te voeren of een volledige reiniging in 5 minuten. De 2 UV-C 

LED-lichten binnenin zijn gemaakt zonder giftige stoffen zoals kwik zoals 

veel UV-lampen op de markt. Het ontwerp zorgt er ook voor dat het UV-C led 

licht automatisch uit gaat als de box wordt geopend zodat de gebruiker 

niet wordt blootgesteld aan het UV-C licht. De lampen hebben een 

levenscyclus van 10.000 uur. Bovenop de sterilisator zit een 5W draadloze 

oplader om je mobiele apparaat op te laden. Inclusief 100 cm PVC-vrije TPE 

type C kabel. Input 5V/2A; Output: 5V/1A -5W. 

Aanbevolen decoratie 

Tampondruk 

artikel bovenzijde 

Max. kleuren:  5 

Max. afmeting:  50x50mm 
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Verkoop Adviesprijs 
Vanaf

Bedrukt

Onbedrukt

1

29,08

28,20

25

28,33

27,45

50

27,58

26,70

100

26,49

25,95

250

25,91

25,45

500

25,37

24,95

Printed prices include handling costs (technical costs and set up costs excluded). Printed prices 

are based on the recommended decoration technique. 

Specificaties 

Merk: XD Collection 

Materiaal: ABS 

Hoofdkleur: wit 

PMS 1e kleur: White 

Artikelafmetingen (cm): 4,3 x 12,6 x 20,4 

Netto gewicht artikel (gr): 310 

Bruto gewicht artikel (gr): 343 

Verpakkingstype: Polybag en neutraal wit individueel 
doosje 

Afmeting product doosje (cm):4,8 x 15 x 24 

Afmeting buitendoos (cm): 32 x 37 x 58 

Aantal (per binnendoos): 1 

Aantal (per buitendoos): 28 

Produkt categorie: Telefoon & Tablet Accessoires 

Produkt subcategorie:  Mobiele gadgets 

Intracode: 8543709099 

Land van oorsprong: China 

Eco+ : Nee 

Sleeve mogelijkheid: Ja 

Product regelgeving en onderscheidingen 

Voor dit artikel kan een gepersonnnaliseerde sleeve geleverd worden 

Dit artikel kan worden ingepakt in één van onze cadeau papieren 

Conform richtlijn 2004/108/EC betr. elektromagnetisme 

Conform richtlijn 1999/5/EC betr. radio en telecommunicatie 

uitrusting 

Conform richtlijn 2001/65/EC betr. gevaarlijke stoffen 

Conform richtlijn REACH en ZEK 01-4-08 betr. PAHS gehalte 

Conform richtlijn 2005/84/EC betr. phtalate gehalte 

Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens 

Verlaagd energiebesparend standby stroomverbruik 

Duurzame A-klasse materialen 

Temperatuurcontrole beschermt  tegen oververhitting 

Bescherming tegen beschadiging door kortsluiting 

bescherming tegen pieken van energie overdracht naar apparaten 

Bescherming tegen overladen van mobiele apparaten 

Herkenning van vreemde objecten  beschermt de lader en mobiele 

apparaten. 
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