
Ničí viry a baktérie UV LED Filtr oxidu titaničitého
Může efektivně ničit viry a baktérie až z
99 %*Odstraňuje formaldehydy, TVOC a

zápach ve voze až z 90%*

Fotonicko-katalytickou reakci za
přítomnosti UV-A záření a filtru s

oxidem titaničitým čistí vzduch ve
vozidle.

Filtruje pachy ze vzduchu. Navíc má
antibakteriální účinek a je účinný proti

určitým virům a houbám*

OSRAM AirZing Mini čistič vzduchu
OSRAM AirZing Mini je inovativní řešení, které pomáhá čistit
vzduch ve vozidlech. AirZing Mini nasává vzduch a filtruje ho
přes filtr z oxidu titaničitého, kde za přítomnosti UV-A záření
dochází ke vzniku fotonicko-katalytické reakce. Tato reakce
odstraňuje ze vzduchu škodlivé bakterie a viry. Proces čištění
může také eliminovat zápachy a nepříjemné pachy a zajistit
řidičům čistý čerstvý vzduch.Filtr s oxidem titaničitým lze
vyjmout a umýt, údržba je nenáročná, není třeba neustále
kupovat a vyměňovat filtry.AirZing Mini, navržený speciálně
pro použití ve vozidle, je dodáván s magnetickým uchycením
pro flexibilní montážní polohy. Dodávaný napájecí kabel USB-
C je zárukou trvale bezpečného uchycení za jízdy.*ověřeno
testy v nezávislé laboratoři dle GB/T 18801-2015
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Technické údaje

Informace o produktu

Průtok vzduchu 6.5 m³

Počet LED 11

Typ filtru Nickel with Nano Coating TiO2

Parametry

Jmenovitý výkon 2,00 W

Jmenovité napětí 5,0 V

Zdroj energie USB-C to USB-A

Rozměry & váha

Délka 80,0 mm

Šířka 80,0 mm

Výška 50,0 mm

Další údaje o produktu

Hladina hluku (dB) <25 dB

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost

4062172173988 AirZing Mini Folding carton box
1

124 mm x 106 mm x
71 mm

0.93 dm³ 156.00 g

4062172173995 AirZing Mini Shipping carton box
4

274 mm x 226 mm x
81 mm

5.02 dm³ 774.00 g

4062172176415 AirZing Mini Shipping carton box
32

493 mm x 318 mm x
378 mm

59.26 dm³ 7229.00 g
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Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Doporučení k použití:
Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

*Ověřeno zkouškou v nezávislé laboratoři v souladu s požadavky GB/T 18801-2015

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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