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Produkt
Ark

Hvis den bruges som anvist, hjælper UVStand™-skærmholderen med UV-desinficeringsrum 

sikkert og nemt med at desinficere tastaturer, mus, trackballs, mobiltelefoner og andre 

enheder og fremmer samtidig en sund holdning og optimal komfort. Det rummelige 

desinficeringsrum er stort nok til de fleste tastaturer i fuld størrelse og andre enheder og kan 

anvendes til opbevaring af skrivebordselementer, når der ikke desinficeres og frigør således 

skrivebordsplads. UV-LED-enhederne desinficerer sikkert og fjerner op til 99,9 % af bakterier 

og vira på den øverste synlige overflade inden for 10 minutter uden brug af kemikalier, 

væsker og servietter. Understøtter skærme op til 18 kg (40 lbs) og kan anvendes som holder 

til en bærbar computer, således at den bærbare computer hæves til optimal øjenhøjde. Er i 

overensstemmelse med sikkerhedsstandarder, inklusive IEC/EN 62471 og ANSI IESNA RP 27. 

Medtaget på UL-liste. EPA Est. 98807-CHN-1.

Funktionerne omfatter:

• Ekstra stort UV LED-desinficeringsrum

• Fjerner op til 99,9 % af bakterier og vira på 

synlige overflader inden for 10 minutter

• Den lukkede udformning holder UV-lyset 

inde

• Sikkerhedsfunktion sikrer, at betjening 

kun kan ske, når lågen er helt lukket

• Nem betjening

• Ingen kemikalier og væsker

• Understøtter skærme op til 18 kg (40 lbs)

• Kan anvendes som holder til en bærbar 

computer

• Er i overensstemmelse med 

sikkerhedsstandarder, inklusive IEC/EN 

62471 og ANSI IESNA RP 27

• Medtaget på UL-liste

• EPA Est. 98807-CHN-1

Tag et  
standpunkt om 
desinficering.
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Sikker og nem betjening

Desinficerer ved et tryk på en knap og 

kan kun fungere, når lågen til rummet er 

helt lukket.

Understøtter skærme op til 18 kg

Fremmer samtidig en sund holdning og 

optimal komfort. 

Overensstemmende

Er i overensstemmelse med eller overstiger 

sikkerhedsstandarder, inklusive IEC/EN 

62471 og ANSI IESNA RP 27. Medtaget på 

UL-liste. EPA Est. 98807-CHN-1.

Rummeligt UV LED-desinficerings-/opbevaringsrum

I rummet på 508 x 279 x 89 mm desinficeres sikkert og nemt 

tastaturer, mus, trackballs, mobiltelefoner, tablets og andre 

enheder. Kan anvendes til at opbevare skrivebordselementer, 

når der ikke desinficeres, hvilket frigør skrivebordsplads.

Fjerner op til 99,9 % af bakterier og vira inden for 10 minutter

Hvis de anvendes som anvist, desinficerer UV LED-enhederne 

sikkert og fjerner op til 99,9 % af bakterier og vira på den 

øverste synlige overflade inden for 10 minutter uden brug af 

kemikalier, væsker og servietter.



UV LED-perler

UV-bølgelængde 265 nm - 277 nm

Levetid  1000 timer

LED-indikator

Blåt blink Igangværende desinficering

Vedvarende blåt Desinficeringscyklussen er færdig. 

Rødt blink  Desinficering fungerer ikke.  
Kontakt Kensingtons kundeservice for support. 

Skiftevis rødt og blåt blink  Én eller flere UV LED'er er beskadiget og kan 
ikke opnå desinficering i fuldt omgang. Kontakt 
Kensingtons kundeservice for support. 

LED slukket  Der er slukket for strømmen, er i standby-tilstand, 
desinficeringscyklussen blev afbrudt og  ikke 
gennemført, lågen er åben eller   
sikkerhedslåsen er ikke aktiveret.

Materialespecifikationer

Skrivebord MDF med PVC-belægning 

Rum  SPCC + plastforside- og -bagsideramme + 
aluminiumplade + PCBA + UV-lampeplader

Låge foran SPCC

Kabel PSU-kabel

Produktmål

Enhedsmål med eksternt udstyr  Bredde: 598 mm (23,54”) 
(som f.eks. en hætte)  Dybde: 295 mm (11,61”) 

Højde: 126 mm (4,96”)

Enhedsvægt 7,5 kg (16,53 lbs)

Enhedsmål uden eksternt udstyr Bredde: 598 mm (23,54”) 
 Dybde: 295 mm (11,61”) 
 Højde: 126 mm (4,96”)

Enhedens farve/materiale Sort pc

Flademål for skrivebord 1764 cm2 (273,3 in2
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Emballagemål

Emballagetype B2B-emballage

Emballagemål  Bredde: 692 mm (7,17”) 
Dybde: 360 mm (14,17”) 
Højde: 170 mm (6,69”)

Emballagevægt 10,45 kg (23,03 lbs)

Pakkens indhold  1 x UVStand-skærmholder 
1 x Strømforsyningsenhed med 5 strømstik  
til forskellige regioner 
1 x Brugervejledning 
1 x Overensstemmelsesark 
1 x Garantikort

Udvendig kasse 1 stk.

Vægtkapacitet

Vægtkapacitet 18 kg (40 lbs)

Maksimal skærmstøtte Op til 1 x 34”

Strøm og miljø

Strøm ved billedbehandling  9 V/ved 1,1 A 
(aktivt strømforbrug)

Strøm ved Standby 9 V ved 10 mA

Rating for strømadapter 100-240 V; 0,6 A maks./output: 9,0 V, 2,0 A, 18,0 W 

Relativ luftfugtighed 0 % til 85 %

Driftstemperatur 0-40 °C (32-104 °F)

Opbevaringstemperatur -30-60 °C (-23-140 °F)

Oprindelsesland,  
juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Garanti 2 år

Certificeringer og overholdelse af  FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, China RoHS. Medtaget på  
juridiske krav UL-liste
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