
 
مزايا
1.3 موجات 1064 نانومتر 808 نانومتر 755 نانومتر ، 3 في 1 يمكن استخدام جميع أنواع البشرة بطاقة عالية:
الجديد 1000 واط / 1200 واط / 1600 واط التعامل مع الخيارات 2. بقعة كبيرة الحجم 12 * 20 مم ، 12 * 35
مم ، حل إلزالة شعر الوجه والجسم!
وهو األكثر فعالية لضمان الماكينة العمل طوال اليوم ، Dual- TEC ، 24 3.نظام التبريد: نظام تبريد فريد من نوع
ساعة بدون توقف. 4.عمر طويل: 40 مليون طلقة

 
خدمة مخصصة لجميع األنماط بجميع األلوان كما تريد



:و 808 و 1064 نانومتر ليزر ديود سوبرانو آيس بالتينيوم مقبض 755

واط ، 1200 واط ، 1600 واط ، تعامل مع نفس التكنولوجيا مع ألما سوبرانو آيس بالتينيوم 1000

استوردت ألمانيا ديالس ليزر بار. (أحدث وأفضل شريط ليزر ذهبي عالي الجودة) *
* التسديدات: وقت التصوير من 10 إلى 40 مليون طلقة
1064 755808 *nm لجميع أنواع البشرة والشعر إلزالة الشعر



:وظيفة ليزر ديود سوبرانو آيس بالتينيوم

تعمل الموجات الثالثة في نفس المقبض في نفس الوقت
755 نانومتر للبشرة البيضاء (شعر ذهبي ناعم)
808 نانومتر للبشرة الصفراء / المحايدة
1064nm لألسود (شعر أسود)



تأثير التبريد الفائق للثلج ، العالج غير المؤلم أكثر راحة

 بوصة شاشة كبيرة تعمل باللمس ، تصميم أنسنة 14 .1
ذكر / أنثى ، أجزاء الجسم ، 6 أنواع للبشرة. .2
 .3. اإلنجليزية لغتك األم



(...مجانية (شعار / نظام OEM خدمة برنامج .4

 المواصفات التفصيلية لجهاز ليزر ديود سوبرانو آيس بالتينيوم
العنصر عمودي 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر ليزر ديود
نوع الليزر ليزر ديود ، 12 بار ， 16 بار
قوة كل شريط واط 100
نظام العرض بوصة تعمل باللمس اللون الحقيقي 12
الطول الموجي نانومتر / 755 نانومتر / 1064 نانومتر 808
حجم البقعة مم² / 12 * 20 مم² 35 * 12
عمر مقبض الليزر نانومتر: ما لا يقل عن 10،000،000-40،000،000 طلقة 808
طاقة (جول / سم 2 قابل للتعديل (حتى 150 جول / سم 2 اختياري 10-150
مدة النبض 40 ~ 800ms قابل للتعديل
تكرر هرتز 1.0-10
نظام التبريد هواء دوران ماء قريب TEC مكثف أشباه الموصلات
التعامل مع القوة واط / 1200 واط / 1600 واط 1000
قوة الآلة واط 2000
مصدر كهربائي فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220
درجة حرارة الكريستال درجة مئوية 3 ~ 10-
درجة حرارة الآلة درجة مئوية 31 ~ 27
متطلبات الطاقة AC220V / 110V 50 ~ 60 هرتز




