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Product
Sheet

Wanneer gebruikt zoals aangegeven, helpt de UVStand™ Monitor Stand met UV Sanitisation 
Compartment veilig en eenvoudig toetsenborden, muizen, trackballs, mobiele telefoons en andere 
apparaten te ontsmetten en stimuleert een gezonde houding en optimaal comfort. In het ruime 
ontsmettingscompartiment passen de meeste full-size toetsenborden en andere apparaten, en er 
kunnen bureauartikelen in worden bewaard wanneer er niet wordt gereinigd, voor meer ruimte 
op het bureaublad. De volledig afgesloten UV-leds ontsmetten op veilige wijze en elimineren 
binnen 10 minuten tot 99,9% van de bacteriën en virussen op het blootgestelde bovenoppervlak, 
zonder chemicaliën, vloeistoffen of doekjes. Ondersteunt monitoren tot 18 kg en kan worden 
gebruikt als laptopstandaard om laptops op het optimale oogniveau te zetten. Voldoet aan de 
veiligheidsnormen, inclusief IEC/EN 62471 en ANSI IESNA RP 27. UL Listed. EPA Est. 98807-CHN-1.

Enkele functies zijn:

• Extra groot ontsmettingscompartiment met 
UV-led

• Elimineert binnen 10 minuten tot 99,9% van 
de bacteriën en virussen op blootgestelde 
oppervlakken

• Het gesloten ontwerp laat geen UV-licht 
ontsnappen

• De veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat het 
apparaat alleen werkt als de klep volledig is 
gesloten

• Eenvoudige bediening

• Geen chemicaliën of vloeistoffen

• Ondersteunt monitoren tot 18 kg

• Kan worden gebruikt als laptopstandaard

• Voldoet aan de veiligheidsnormen, inclusief 
IEC/EN 62471 en ANSI IESNA RP 27

• UL Listed

• EPA Est. 98807-CHN-1

Een nieuwe 
standaard  
voor 
desinfectie.

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT33145NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 
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Ruim ontsmettings-/opbergcompartiment met UV-leds

Het compartiment van 508 x 279 x 89 mm ontsmet veilig 

en eenvoudig toetsenborden, muizen, trackballs, mobiele 

telefoons, tablets en andere apparaten. Wanneer er niet wordt 

gereinigd, kunnen er bureauartikelen in worden bewaard voor 

meer ruimte op het bureaublad.

Elimineert binnen 10 minuten tot 99,9% van de bacteriën en 

virussen

Indien volgens de instructies gebruikt, ontsmetten volledig 

afgesloten UV-leds op veilige wijze en wordt binnen 

10 minuten tot 99,9% van de bacteriën en virussen op 

het blootgestelde bovenoppervlak geëlimineerd, zonder 

chemicaliën, vloeistoffen of doekjes.

Veilige en eenvoudige bediening

De desinfectie wordt met een druk op 

de knop in gang gezet en het apparaat 

werkt alleen als de klep van het 

compartiment volledig is gesloten.

Ondersteunt monitoren tot 18 kg

Ondersteunt 1 monitor van 34" en 

stimuleert een gezonde houding en 

optimaal comfort. 

Compatibel

Voldoet (ruimschoots) aan de 

veiligheidsnormen, inclusief 

IEC/EN 62471 en ANSI IESNA RP 27. 

UL Listed. EPA Est. 98807-CHN-1.



UV-ledbeads

UV-golflengte 265 nm - 277 nm

Levensduur  1000 uur

Led-indicator

Knippert blauw Ontsmetting bezig

Brandt blauw Ontsmettingscyclus voltooid. 

Knippert rood  Ontsmetting werkt niet.  
Neem contact op met de klantenservice van 
Kensington voor ondersteuning. 

Knippert afwisselend rood en blauw  Eén of meer UV-leds is beschadigd en volledige 
ontsmetting is niet mogelijk. Neem contact 
op met de klantenservice van Kensington voor 
ondersteuning. 

Led uit  Uitgeschakeld, in stand-bymodus, 
ontsmettingscyclus onderbroken en  niet voltooid, 
klep staat open of de veiligheidsvergrendeling zit 
niet dicht.

Materiaalspecificaties

Desktop MDF met PVC-coating 

Compartiment  SPCC + Plastic frame aan voor- en achterzijde + 
aluminium plaat + PCBA + UV-lichtborden

Voorklep SPCC

Kabel PSU-kabel

Afmetingen product

Afmetingen product met randapparatuur  Breedte: 598 mm 
(zoals kapje)  Diepte: 295 mm 

Hoogte: 126 mm

Gewicht eenheid 7,5 kg

Afmetingen product zonder randapparatuur Breedte: 598 mm 
 Diepte: 295 mm 
 Hoogte: 126 mm

Kleur en materiaal van behuizing Zwart PC

Ruimte op het bureau 1764 cm2
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Afmetingen verpakking

Type verpakking B2B-verpakking

Afmetingen verpakking  Breedte: 692 mm 
Diepte: 360 mm 
Hoogte: 170 mm

Gewicht verpakking 10,45 kg

Inhoud verpakking  1 x UVStand-monitorstandaard 
1 x voeding met 5 stekkers voor verschillende regio's 
1 x gebruikershandleiding 
1 x complianceblad 
1 x garantiekaart

Masterverpakking 1 stuks

Gewichtscapaciteit

Gewichtscapaciteit 18 kg

Maximale monitorondersteuning 1 x 34” 

Voeding en gebruiksomgeving

Stroomgebruik bij activiteit  9 V/@1,1 A 
(actief energieverbruik)

Stroomverbruik stand-by 9 V@10 mA

Classificatie voedingsadapter 100-240 V; 0,6 A max / uitvoer: 9,0 V, 2,0 A, 18,0 W 

Relatieve vochtigheid 0% tot 85%

Gebruikstemperatuur 0-40 °C (32-104 °F)

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

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van oorsprong China

Garantie 2 jaar

Certificeringen en compliance FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, China RoHS. UL Listed

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
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