
Whitebox 
UV Stay Safe Station

World Class  
Disinfection

Visste du att 71,2 % av mobiltelefonerna bär på smittsamma bakterier och virus som 
kan sprida infektioner och virus på arbetsplatsen? Med Whitebox kan du tryggt och 

säkert på bara sekunder, sanera din mobiltelefon, nycklar, handkontroll, glasögon mm 
från bakterier och virus. UV-C-ljus är dessutom skonsamt mot produkter och minimerar 

behovet av flytande och alkoholbaserade rengöringsmedel.

Whitebox tar effektivt bort mikroorganismer, bakterier och olika virus till så mycket som 
99,99%. Användningsområden är i dag kliniker, offentliga utrymmen, receptioner, mat-

salar, konferensrum och kontorslandskap, co-working mm.

För ytterligare information: peter@white-box.se  Tel: 070-334 47 03  www.white-box.se

Förhindra smittspridning och minimera sjukfrånvaron på din arbetsplats.



Varför använda Whitebox?
Din mobiltelefon är smittsammare än du tror. 
Faktum är att studier visat att mobiltelefoner bär 
omkring 25 gånger mer bakterier än de flesta 
toalettstolar. Från hemmet, till jobbet, till kaféet 
runt hörnet. Mobiltelefonen har rapporterats som 
smittbärare på arbetsplatser som kan bidra till en 
ökad sjukfrånvaro. 

Hur fungerar UV-C?
Våglängderna för UV-ljus är kortare än för synligt 
ljus. Våglängderna är ungefär mellan 200 nm och 
300 nm. Mikroorganismer har svagt skydd mot 
UV-C och överlever inte exponering. Vid expo- 
nering för UV-C elimineras bakterier och virus.  
Det gör tekniken betydligt säkrare och effektivare 
när det gäller att förstöra bakterier, patogener  
och olika virus.

Hur installerar jag Whitebox?
Du kopplar in den medföljande kabelkontakten  
i vägguttaget. Slå sedan på strömbrytaren på  
baksidan av lådan. När detta är gjort är det redo 
att användas.

Hur använder jag Whitebox?
Välj det föremål som ska desinficeras. Öppna 
dörren, placera föremålet på hyllan. Stäng sedan 
dörren och tryck på den lilla knappen längst upp 
på lådan. Boxen är förprogrammerad i en minut. 
När programmet är klart kan du öppna dörren 
och ta ut föremålet. Observera – om någon öppnar 
dörren under användning stoppas programmet 
automatiskt. Detta är en säkerhetsfunktion.

Är UV-C-ljus skadligt för vissa produkter?
Tvärtom är UV-C-ljus mindre skadligt för produkter 
jämfört med att använda alkoholbaserade rengö-
rings- och desinfektionsprodukter. Det förstör inte 
heller elektroniken. Whitebox använder UV-C LED 
som är helt fri från kvicksilver. Dessutom tenderar 
alkoholbaserade produkter att torka ut vissa mate-
rial. De flesta mobiltillverkare avråder från använd-
ning av alkoholbaserade produkter.

Hur beställer jag Whitebox?
Enklast är att beställa från någon av våra återförsäl-
jare eller distributörer runt om i världen. Alternativt 
genom att skicka ett meddelande till peter@ 
white-box.se för hjälp med eventuella frågor.

• Helautomatisk process.

• Förprogrammerad, en minut.

• Användarvänlig och underhållsfri.

• 99,99 % effektivitet.

• Ingen utbildning krävs, bara plug and play

För ytterligare information: peter@white-box.se  Tel: 070-334 47 03  www.white-box.se


