
Hygio a40 Medi uvc -desinfioin�kaappi tarjoaa 
monipuolisen desinfioin�ratkaisun, sillä lai�eesta 
löytyy ennennäkemä�ömällä tavalla kaksi eri 
desinfioin�teknologian ratkaisua yhdessä pake�s-
sa. Näin tehokas desinfioin�kaappi yhdistää 
otsonoinnin ja uvc-säteilyn hyödyt. 

Hygio a40 Medi uvc on ratkaisu sellaisille 
työpaikoille, joissa on tarve�a teks�ilien ja 
muiden tavaroiden lisäksi nopealle elektronisten 
lai�eiden desinfioinnille. Kaapin yläosassa on 
otsonoin��la teks�ilien ja muiden tavaroiden 
hajunpoistoon ja desinfioin�in. Alaosan uvc-
lokero soveltuu elektroniikan, mi�alai�eiden ja 
pienten kovapintaisten tavaroiden käsi�elyyn.

Laite soveltuu tehokkaaseen hajujen poistoon ja 
desinfioin�in, joka tuhoaa myös vaikeammin 
tuhoutuvat i�öivät mikrobit, homeet ja syöpää 
aiheu�avat PAH-yhdisteet. Hygion ohi�amaton 
etu on, e�ä käsi�ely voidaan tehdä usein, jolloin 
hygieniataso säilyy korkeana. 

Hygio-desinfioin�kaappi on ekologinen ja 
taloudellinen ratkaisu. Se ei kuluta ve�ä, kemi-
kaaleja eikä käsiteltäviä materiaaleja. Tavarat 
voidaan käsitellä sellaisenaan, ilman purkamista. 
Ohjelman pääty�yä tavarat ovat he� 
käy�övalmiita.

Hygio a40 Medi uvc 
KAHDEN ERI TEKNOLOGIAN RATKAISU KORKEAN HYGIENIAN YLLÄPITOON

Desinfioi mikrobit Poistaa hajut Ekologinen ja  kemikaaliton Turvallinen ja helppokäy�öinen



TEKNISET TIEDOT
Lai�een mitat (korkeus, leveys, syvyys):
1 900 x 550 x 650 mm
Paino: n. 120 kg
Otsonoin��lan sisämitat (korkeus, leveys, syvyys):
1 154 x 430 x 595 mm
Uvc-lokeron sisämitat (korkeus, leveys, syvyys):
294 x 396 x 590 mm
Sähköliitäntä: jännite 230 V, teho 80 W
Ohjelmat: 1 h sensi�ve-otsonidesinfioin� / 2 h 
power-otsonidesinfioin� / 5 min uvc-desinfioin�
Vakiovarusteet: 4 lankakoria, 3 vaateripus�nta, 
4 ripustustankoa, 6 ripustusoksaa, 
1 vaatetanko, 2 avainta, sääde�ävät jalat
Kaikki varusteet ovat valkoisia. Kaapin väriksi voi 
valita hopean tai valkoisen.
Käy�öympäristö: 20–35 ˚C kuiva �la, 
ei vaadi ilmastoin�liitäntää.

HYGIO-KAAPIN HYÖDYT

• Au�aa korkean hygieniatason ylläpidossa
• Ehkäisee infek�oiden leviämistä
• Poistaa epämielly�äviä hajuja
• Parantaa työturvallisuu�a
• Lisää työskentelymukavuu�a
• Pienentää terveysriskejä
• Käy�äjäystävällinen ja turvallinen
• Helppo o�aa käy�öön ja käy�ää
• Kemikaaliton ja ympäristöystävällinen
• Ko�mainen laatutuote

Lisä�etoja
www.hygio.fi
@hygiooy
info@hygio.fi

Hygio Oy
Suunni�elemme ja valmistamme ko�maisia desinfioin�kaap-
peja eri amma�ryhmien tarpeisiin. Laadukkailla desinfioin�-
kaapeillamme ylläpidetään korkeaa hygieniatasoa.

Uvc-lokerossa on ulosvede�ävä  ri�lä 
käsiteltäviä tavaroita varten. Lokerossa on 
uvc-led-kiskojen lisäksi peilit, joiden avulla 
uvc-säteily saadaan heijaste�ua käsiteltävien 
tavaroiden pinnoille.


