
Αποστειρωμένο 
και Ασφαλές

Skeptron Car Το απόλυτο σύστημα 
αποστείρωσης μέσων μαζικής 
μεταφοράς με τεχνολογία UVC 
ακτινοβολίας υψηλής ροής.

rendevuvtech.com



Πώς λειτουργεί

Ιοί, βακτήρια και αλλεργιογόνα εισέρχονται καθημερινά στα 
αυτοκίνητα. Η rendevhellas δημιούργησε το προϊόν υψηλής 
τεχνολογίας που θα μας προστατέψει από τους αόρατους 
εχθρούς της υγείας μας, ενώ παράλληλα θα προστατέψει το 
εσωτερικό των αυτοκινήτων από τα επικίνδυνα  χημικά 
αποστείρωσης. 

Το Skeptron Car τοποθετείται εύκολα στο εσωτερικό 
του αυτοκινήτου, ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα, 
και πάνω στα προσκέφαλα με ειδικά στηρίγματα.

Εξασφαλίζει 100% αποστείρωση όλων των επιφανειών χωρίς 
ψεκασμούς, χωρίς μυρωδιές, γρήγορα και με απόλυτη 
ασφάλεια. 

Το Skeptron Car χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας 
λυχνία UVC που αποδίδει 130.000.000 μW/cm με βαθμό 
απόδοσης 100%, εξασφαλίζοντας την απόλυτη λύση για 
αποστείρωση με ακτινοβολία σε μόλις δύο λεπτά!

Skeptron Car, το απόλυτο εργαλείο για τον επαγγελματία 
του χώρου, που προσδίδει κύρος και αξιοπιστία, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια στο 
προσωπικό παροχής υπηρεσιών αυτοκινήτου.

Προσοχή!!! H ακτινοβολία UVC είναι επικίνδυνη όταν έρχεται 
σε επαφή με τα μάτια και το γυμνό δέρμα. Η μη 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους. 

Απαγορεύεται κατά τη λειτουργία του συστήματος Skeptron 
να παρευρίσκονται άνθρωποι και ζώα  στον ίδιο χώρο.

Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α

Βαθμός απόδοσης 100%

Εφ’όρου ζωής εγγύηση

Ανοξείδωτη κατασκευή βαρέου 
τύπου

Προγραμματισμός λειτουργίας

Λυχνία UVC υψηλής 
ποιότητας με βαθμό 

απόδοσης 100%

99.9% αποστείρωση
όλων των επιφανειών

Άμεση εξουδετέρωση 
COVID-19



Bluetooth Connectivity

Μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο σε 
android και σε ios περιβάλλον

Ασφαλές, φιλικό περιβάλλον, τηλεχειρι-
στήριο, στατιστικά στοιχεία, απομα-
κρυσμένη τεχνική υποστήριξη.
Όλες οι συσκευές Skeptron παρακο-
λουθούνται και ελέγχονται από ένα 
ισχυρό, αλλά φιλικό προς το χρήστη 
περιβάλλον λειτουργίας, που αναπτύ-
χθηκε μόνο από τη Rendev, για τη 
μέγιστη λειτουργικότητα και ασφά-
λεια που απαιτεί ένα τέτοιο σύστημα.

Η εφαρμογή Skeptron διαχειρίζεται πλή-
ρως όλες τις συσκευές, με πολλές δυνατό-
τητες που αναβαθμίζονται συνεχώς για να 
προσφέρουν υπηρεσίες αποστείρωσης υ-
ψηλής ποιότητας.
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