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Produkt
Blad

När det används enligt indikationerna hjälper UVStand™-bildskärmsstativet med UV-

saniteringsfack till att säkert och enkelt sanitera tangentbord, möss, styrkulor, mobiltelefoner 

och andra enheter samtidigt som det främjar hälsosam hållning och optimal komfort. Det 

rymliga saniteringsfacket har plats för de flesta fullstora tangentbord och andra enheter för 

att förvara skrivbordsartiklar när det inte saniterar, för att ge mer utrymme på skrivbordet. 

De helt inneslutna UV-lysdioderna saniterar på ett säkert sätt och avlägsnar upp till 99,9 % 

av bakterier och virus på ytan som exponeras inom 10 minuter, utan att använda kemikalier, 

vätskor eller våtservetter. Har stöd för bildskärmar på upp till 18 kg (40 lbs) och kan användas 

som stativ för bärbara datorer för att höja den bärbara datorn till ögonnivå. Uppfyller 

säkerhetsstandarder, inklusive IEC/EN 62471 och ANSI IESNA RP 27. UL-listad. EPA Est. 98807-

CHN-1.

Egenskaper inkluderar:

• Extra stort UV-saniteringsfack med 

lysdioder

• Avlägsnar upp till 99,9 % bakterier och 

virus på exponerade ytor inom 10 minuter

• Innesluten design håller UV-ljus inneslutet

• Säkerhetsfunktion garanterar användning 

endast när luckan är helt stängd

• Lätt att använda

• Inga kemikalier eller vätskor

• Har stöd för bildskärmar på upp till 18 kg 

(40 lbs)

• Kan användas som stativ för bärbara 

datorer

• Uppfyller säkerhetsstandarder, inklusive 

IEC/EN 62471 och ANSI IESNA RP 27

• UL-listad

• EPA Est. 98807-CHN-1

Ta en  
ställning om 
sanitering.
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Säker och lätt att använda

Saniterar med ett tryck på en knapp och 

fungerar endast när fackets lucka är helt 

stängd.

Har stöd för bildskärmar på upp till 18 kg

Främjar hälsosam hållning och optimal 

komfort. 

Efterlevnad

Uppfyller eller överskrider 

säkerhetsstandarder, inklusive IEC/EN 

62471 och ANSI IESNA RP 27. UL-listad. 

EPA Est. 98807-CHN-1.

Rymligt UV-saniteringsfack med lysdioder/förvaringsfack

508 x 279 x 89 mm fack saniterar enkelt och säkert 

tangentbord, möss, styrkulor, mobiltelefoner, surfplattor och 

andra enheter. Kan användas för att förvara skrivbordsartiklar 

när den inte saniterar för att frigöra utrymme på skrivbordet.

Avlägsnar upp till 99,9 % bakterier och virus inom 10 minuter

Vid användning enligt instruktionerna saniterar helt inneslutna 

UV-lysdioder på ett säkert sätt och avlägsnar upp till 99,9 % av 

bakterier och virus på ytan som exponeras inom 10 minuter, 

utan att använda kemikalier, vätskor eller våtservetter.



UV LED-pärlor

UV-våglängd 265 nm–277 nm

Livslängd  1 000 timmar

LED-indikator

Blinkar blå Sanitering pågår

Lyser blå Saniteringscykel klar. 

Blinkar röd  Sanitering fungerar inte.  
Kontakta Kensingtons kundtjänst för stöd. 

Blinkar röd och blå alternerande  En eller flera UV-lysdioder är skadade och kan inte 
nå komplett sanitering. Kontakta Kensingtons 
kundtjänst för stöd. 

LED av  Slå av, i standbyläge, saniteringscykel avbruten och 
 inte slutförd, luckan är öppen eller   
säkerhetsspärren inte ansluten.

Materialspecifikationer

Stationär MDF med PVC-beläggning 

Fack  SPCC + plastram fram och bak + 
aluminiumplåt + PCBA + UV-lampans kanter

Främre lucka SPCC

Kabel PSU-kabel

Produktens mått

Enhetens mått med kringutrustning  Bredd: 598 mm (23,54”) 
(t.ex. lock)  Djup: 295 mm (11,61”) 

Höjd: 126 mm (4,96”)

Enhetens vikt 7,5 kg (16,53 lbs)

Enhetens mått (utan kringutrustning) Bredd: 598 mm (23,54”) 
 Djup: 295 mm (11,61”) 
 Höjd: 126 mm (4,96”)

Höljets färg och material Black PC

Skrivbordsutrymme 1 764 cm2 (273,3 in2

Tekniska  
specifikationer
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Förpackningens mått

Typ av förpackning B2B-förpackning

Förpackningens mått  Bredd: 692 mm (7,17”) 
Djup: 360 mm (14,17”) 
Höjd: 170 mm (6,69”)

Förpackningens vikt 10,45 kg (23,03 lbs)

Förpackningens innehåll  1 x UV-stativ bildskärmsstativ 
1 x Nätdel med 5 kontakter 
för olika regioner 
1 x Användarhandbok 
1 x Överensstämmelseblad 
1 x Garantikort

Ytterförpackning 1 st

Viktkapacitet

Viktkapacitet 18 kg (40 lbs)

Maximal bildskärm som stöds Upp till 1 x 34”

Effekt och miljöförhållanden

Strömavtryck (aktiv effektförbrukning) 9 V vid 1,1 A

Ström i standby 9 V vid 10 mA

Klassificering av nätadapter: 100–240 V; 0,6 A max./Uteffekt: 9,0 V, 2,0 A, 18,0 W 

Relativ luftfuktighet 0 % till 85 %

Arbetstemperatur 0–40 °C (32–104 °F)

Förvaringstemperatur: -30-60°C (-23-140°F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Garanti 2 år

Certifiering och överensstämmelse FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, China RoHS. UL-listad
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