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Sterilizátor UV; pre mobilné telefóny do veľkosti 

6,5“; napájanie 5V; 1A 

Obj. kód: DD-MOL-501 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenosný UV sterilizátor slúži na účinnú a rýchlu dezinfekciu smart telefónov, drobných predmetov, ochranných rúšok a 
pod. pôsobením ultrafialového svetla.  
 

Vlastnosti produktu 
• Ľahké, prenosné telo z plastu. 
• Dve UV lampy + 2 LED diódy umiestnené po bokoch dezinfekčného priestoru zariadenia umožňujú rovnomerné 

ožiarenie dezinfikovaného predmetu z viacerých strán (360˚ sterilizácia). 
• Spoľahlivo likviduje až 99.9 % patogénov vrátane vírusov a odstraňuje zápach. 
• Veľký objem vnútorného (dezinfekčného) priestoru pojme väčšinu mobilných telefónov (max. 6.5“ uhlopriečka), 

hodiniek, šperkov, ochranných rúšok a podobne. 
• Napájanie 5V DC cez USB port, k dispozícii je mikro USB a štandardný USB A port. 
• Funkcia aróma terapia – funkcia odparovania vonných olejov. 
• Jednoduchá signalizácia priebehu dezinfekčného procesu pomocou modrých LED diód. 
• Hlasové oznamy o vykonávanej činnosti. 
 

Obsah balenia 
Sterilizátor 
USB napájací kábel 
Návod na používanie 
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Popis a ovládacie prvky 
 

 

 

 

 

 

 

 

①  teleso sterilizátora ⑦  LED indikácia postupu dezinfekcie / aróma terapie 

②  výklopný kryt dezinfekčného priestoru ⑧  UV lampa 

③  konektor napájania – mikro USB ⑨  UV LED dióda 254 nm 

④  konektor napájania – USB typ A ⑩  priestor na éterický olej pre aróma terapiu 

⑤  ovládacie tlačidlo „coating“ – spustenie dezinfekcie 
/ sterilizácie 

⑪  reproduktor 

⑥  ovládacie tlačidlo „incense“ – spustenie procesu 
„aróma terapia“ 

 

 

Technické parametre 
vonkajšie rozmery  225 x 125 x 50 mm 
rozmery dezinfekčného priestoru 180 x 100 x 22 mm 
maximálna kapacita  6.5“ mobilný telefón 
napájacie napätie 5 V DC 
hmotnosť 330 g 
maximálny prúd  1 A 
výkon (aróma terapia) 1 W 
výkon (sterilizácia) 2 W 
maximálny výkon 5 W 
vlnová dĺžka UV svetla 253,7 nm 
rozmery krabice / hmotnosť 250 x 130 x 55 mm / 0,39 kg 

 

Príklady použitia 
 

 

 

 

 

 

 

 


