
POJEMNIK DO STERYLIZACJI
QUICK CLEAN

Dbasz o  higienę i  często  myjesz  przedmioty  codziennego użytku?  Ale  czy masz
pewność, że usunąłeś nie tylko te zabrudzenia, które są widoczne gołym okiem? 

Sterylizator UV Quick Clean Box to przenośne urządzenie, które doskonale czyści
i dezynfekuje telefony komórkowe, maseczki, piloty do TV, portfele, klucze, biżuterię
i inne  drobne  przedmioty  -  za  pomocą  promieni  UV  usuwa  z  powierzchni
przedmiotów bakterie i wirusy. Jego skuteczność to aż 99%! 

Korzystanie z pojemnika do sterylizacji jest nie tylko skuteczne, ale i bardzo
łatwe. Wystarczy włożyć do niego przedmiot, który chcemy zdezynfekować i wcisnąć
przycisk „Sterilize”, aby rozpocząć sterylizację. Po około 5 minutach proces zostanie
zakończony.  Przebieg  sterylizacji  sygnalizowany  jest  stopniowym  zapalaniem  się
lampek  LED -  po  zapaleniu  się  ostatniej  diody  „100%”  urządzenie  wyda  dźwięk
informujący o zakończeniu się procesu sterylizacji. Następnie wszystkie diody LED
zgasną.

Niewielkie wymiary pudełka pozwalają na korzystanie z niego nie tylko w domu –
możesz zabrać je ze sobą wszędzie, także do pracy czy na wyjazd.

ZALETY:

- niszczy do 99% bakterii i wirusów
- sterylizuje naświetloną powierzchnię dzięki bakteriobójczym właściwościom 
promieniowania UV
- równomierne naświetlenie dezynfekowanego obiektu
- funkcja aromaterapii - perfumowanie wysterylizowanych produktów olejkami 
eterycznymi
- czytelna sygnalizacja procesu dezynfekcji niebieskimi diodami LED
- sygnał dźwiękowy
- przenośny – idealny w domu i na wyjazdach

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: złącze USB lub zasilacz (w zestawie)
- długość fali: 253,7 nm
- moc: 9-10 W
- maksymalny rozmiar telefonu komórkowego: 6,5"
- wymiary wewnętrzne: 227 x 125 x 50 mm 
- wymiary zewnętrzne: 180 x 100 x 20 mm



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy  korzystanie  z  tego  produktu  jest  bezpieczne  i  nie  niczy  czyszczonych  za
jego pomocą produktów?

Tak. Promienie UV niszczą co prawda wirusy i bakterie, ale nie mają wpływu na materiały, z których
są  wytwarzane  produkty  codziennego  użytku.  Co  więcej  –  pojemnik  Quick  Clean  pomoże  Ci
zdezynfekować rzeczy bez konieczności korzystania ze szkodliwej chemii.

Czy korzystanie z tego produktu jest bezpieczne dla korzystających z niego osób?

Tak,  jednak należy  pamiętać  o  jednym:  nigdy  nie  wolno  otwierać  pokrywy  pojemnika  w czasie
trwania procesu sterylizacji. Działająca lampa UV może uszkodzić wzrok.


