
آلة إزالة الشعر بالليزر الاحترافية 1200 واط 755808 1064
نانومتر

بجدية ، ISO13485 ، الطبية CE لقد حصل على شهادة
.ضمان لمدة عامين وصيانة للأبد

.سيقدم فريق المبيعات لدينا المشورة المهنية قبل شراء الجهاز

.يتوفر تدريب تقني مجاني للموزعين

.يتوفر فيديو المشغل لجميع المشترين

.تقنية مجانية للتحديث

.والبريد الإلكتروني ubeتيYou وفيديو على Skype دعم عبر الإنترنت عبر

وصف المنتج

وات أو 1200 وات ألما سوبرانو آيس بلاتينيوم آلة إزالة الشعر بالليزر 1000

علاج بلاتينيوم آيس سوبرانو ألما آلة إزالة الشعر بالليزر

الما ليزر التقنيةو يناسب جميع أنواع البشرة والشعر. .1
2. مقابض:1000 واط أو 1200 واط ، حجم بقعة واحدة 12 * 20 مم ، والآخر 12 * 35 مم
.3. العلاج السريع: تردد 1-10 هرتز، قضبان ليزر مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية

يتحكم في درجة حرارة الماء ،TEC العمل المستمر 12 ساعة: هواء ماء فريد نظام تبريد 1200 واط .4
الثابتة 24 ℃ ، يضمن أن الآلة تعمل بشكل مستمر طوال اليوم ، حتى لو كانتن الصيف بدون آلة إزالة
الشعر بالليزر مكيف الهواء



التعامل مع جهاز إزالة الشعر بالليزر سوبرانو تيتانيوم ألما سوبرانو آيس بلاتينيوم

يمكنك التعامل مع 1.12 * 20 مم على أجزاء صغيرة من الجسم ، مثل إزالة شعر الوجه وغيرها من الأماكن
.الصغيرة

يمكن استخدام 2.12 * 35 مم في أجزاء كبيرة من الجسم ، مثل الظهر والذراع والساق

مع كومة الليزر المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية ، طاقة قوية ، أطول عمر. أفضل ليزر في .3
هذا الخط آلة إزالة الشعر بالليزر



باعث ألمانياو طاقة قوية <<
>> قوة 1200 واط إزالة الشعر من الجسم كله ؛
10-1 <<Hz تردد سريع
.>> مضخة مياه ايطاليا، يمكنها الحفاظ على عمل الآلة 24 ساعة دون توقف





شاشة جهاز إزالة الشعر بالليزر سوبرانو تيتانيوم



.شاشة تعمل باللمس: 12.4 بوصة سهلة التشغيل (1

لغة لاختيارك. 6 (2
3) اللون للاختيار ، كما يمكن وضع شعارك على الشاشة وقذيفة الجهاز مجانًا

T البيانات التقنية آلة إزالة الشعر بالليزر سوبرانو تيتانيوم

نموذج جهاز إزالة الشعر بالليزر سوبرانو تيتانيوم
نوع الليزر إزالة الشعر بالليزر التيتانيوم
شريط الليزر بار ، 1200 واط ، 10 بار 1000 واط ، مستورد من الولايات المتحدة 12

الأمريكية
نظام العرض 12nch شاشة ملونة تعمل باللمس
لقطات مقبض الليزر مليون مرة 40
طاقة ي / سم 2 ، قابل للتعديل 150 ~ 10
مدة النبض 40 ~ 800ms قابل للتعديل
تكرر هرتز 10 ~ 1
نظام التبريد واط TEC 1200 مكثف

الهواء ودوران الماء وثيق
رأس المعالجة بأشباه الموصلات
درجة حرارة التبريد قابلة للتعديل

حجم البقعة مم ، 12 * 35 مم 20 * 12
درجة حرارة الكريستال درجة مئوية 3 ~ 10-
متطلبات الطاقة AC220 / 110 فولت ، 50/60 هرتز

2020 Professional 1200W 755808 1064 808 آلة إزالة الشعر بالليزر ألما سوبرانو آيس بلاتينيوم
ديود

معلومات الشركة

:mingliangkj حول

Weifang Mingliang Electronics Co. ، Ltd (اختصار: MLKJ) هي شركة محترفة للغاية وذات خبرة في تصنيع
معدات التجميل في الصين ، ولدينا قسم إنتاج محترف ، وقسم مراقبة الجودة ، وقسم التخزين وقسم
البيع والخدمة. منتجاتنا تستخدم على نطاق واسع في الصالون والعيادة والمنزل. السوق في جميع أنحاء
العالم ، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وهلم جرا. شركتنا لديها 13 سنوات في صناعة
.التجميل ، والاهتمام بجودة المنتجات وأسعارها



آلات التجميل التي ننتجها -

808nm ليزر ديود (استخدم شريط ليزر تلبيد القصدير الذهبي ، ومكثف TEC ، ومصباح مستورد من
(إيطاليا

Nd yag laser (شريط ليزر مستورد ، 5 رؤوس معالجة)

(ليزر بيكو ثانية (ستة رؤوس علاج

(رأس مسح ضوئي مستورد ، W RFالجزئي (CO2 40 ليزر

(ليزر ديود (إزالة الأوعية الدموية المتخصصة 980

Elight / IPL (7 مرشحات ، حجم بقعة كبيرة 15 * 50 مم)

SHR (إزالة شعر فائقة)

(ثنائي القطب RF ، أحادي القطب RF ، ثلاثي الأقطاب RF) RF التجويف فراغ

(....ND YAG ليزر ديود ليزر Nd yag ، IPL معدات تجميل متعددة الوظائف (ليزر ديود ليزر



البحث والتطوير واختبار الجودة

1.Weifang Mingliangkj Electronics Co. ، Ltd (اختصار: MLKJ) لديها 13 سنوات في صناعة التجميل

R & D لدينا الإنتاج المهنية قسم .2

.قسم مراقبة الجودةقسم التخزين و البيع والخدمة  قسم، أقسام -3





اتصال

إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل ، الرجاء الاتصال بي باركر

يمكنك النقر فوق إرسال استفسار ، مناسب لك للحصول على مزيد من المعلومات بسرعة

2020 Professional 1200W 755808 1064nm آلة إزالة الشعر بالليزر سوبرانو تيتانيوم لإزالة
الشعر

المزيد من الليزر التجميلي

إزالة الشعر
بالليزر ديود

آلة إزالة الشعر
بالليزر الأخرى

ليزر علاج
الأوعية
الدموية

إزالة الوشم علاج الجلد آلة متعددة
الوظائف



808nm إزالة الشعر ليزر ديود
IPL بتقنية

نانومتر 980
ليزر nd yag laser

ليزر ثاني
أكسيد الكربون
الجزئي

808nm ليزر
nd ديود ليزر
yag

755808 1064
نانومتر ديود
 ليزر

إزالة الشعر
Elight IPL بيكو ثانية

محمولة IPL Elight 808
نانومتر

ألما ليزر ديود IPL إزالة الشعر
SHR OPT جيت بيل بيكو ثانية

أكسجين في 1 8

التعليمات

Q1.Why تختار لنا؟

نحن نصنع أجهزة التجميل على مدار 12 عامًا ، ويمكننا أن نقدم لك منتجات ذات جودة عالية :MLKJ رد
.وخدمات من القلب إلى القلب

س 2. كيف حول التسليم الخاص بك؟

من الباب إلى الباب ، تقبل أيضًا الشحن الجوي ، النقل البحري ، DHL / THT / Fedx خدمة :MLKJ رد
.عنوانك مجانًا Pleasant ro إذا كان لديك وكيل خاص بك في الصين ، أرسل

س 3. كيف حول الضمان؟

.نقدم ضمانًا لمدة عامين حول الماكينة و 10 ملايين شورت من المقابض :MLKJ رد

Q4.What وقت التسليم؟

.إلى 15-30 يومًا لإنتاجها OEM أيام عمل بعد مدفوعات آلة الليزر العامة ، تحتاج MLKJ: 3-5 رد

س 5. ماذا عن الحزمة؟

.صندوق ألونيوم قوي وجميل مع رغوة مدمجة يضمن سلامة المنتجات أثناء الشحن :MLKJ رد

س 6. هل لديك دعم التكنولوجيا في الوقت المناسب؟

لدينا فريق فني محترف ، سيتم الرد على جميع المشكلات في غضون 24 ساعة ، ويتم حلها في :MLKJ رد
.غضون 72 ساعة

Q7.Which طريقة الدفع المدعومة؟

.ضمان التجارة ، MLKJ: T / T ، WESTERN UNION رد

س 8: إذا تعطلت الآلة أثناء الشحن ، هل ستكون مسؤولاً؟

جميع المنتجات التي يتم شحنها من قبلنا مؤمنة. إذا تم شحنها بواسطة وكيلنا ، فسوف :MLKJ رد
.تتجنب أي خسارة

https://www.alibaba.com/product-detail/2020-new-Alma-Titanium-laser-808_62350123961.html
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=62161757217&id_f=IDX1HtLecWrc7wOJhJOgzHc5aW_dUGcU9UoqYOx3NrCgj1iwOwnBZ9aQqRx7T5dqOAu6&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B8a6240804a5697f5a6c505daf1a9b37d
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=62161757217&id_f=IDX1HtLecWrc7wOJhJOgzHc5aW_dUGcU9UoqYOx3NrCgj1iwOwnBZ9aQqRx7T5dqOAu6&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B8a6240804a5697f5a6c505daf1a9b37d
https://www.alibaba.com/product-detail/30W-Nail-Fungus-Treatment-Machine-Laser_62284841072.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/30W-Nail-Fungus-Treatment-Machine-Laser_62284841072.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/CE-tattoo-removal-equipment-1064nm-532nm_62165811090.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-Import-Scanning-Head-Vaginal-Tightening_62212498172.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/3-wavelenth-laser-hair-removal-diode_62248027262.html
https://www.alibaba.com/product-detail/3-wavelenth-laser-hair-removal-diode_62248027262.html
https://www.alibaba.com/product-detail/3-wavelenth-laser-hair-removal-diode_62248027262.html
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-7-Filters-All-Skin_62172010036.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-7-Filters-All-Skin_62172010036.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=62161757217&id_f=IDX1HtLecWrc7wOJhJOgzHc5aW_dUGcU9UoqYOx3NrCgj1iwOwnBZ9aQqRx7T5dqOAu6&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B8a6240804a5697f5a6c505daf1a9b37d
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=62161757217&id_f=IDX1HtLecWrc7wOJhJOgzHc5aW_dUGcU9UoqYOx3NrCgj1iwOwnBZ9aQqRx7T5dqOAu6&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B8a6240804a5697f5a6c505daf1a9b37d
https://www.alibaba.com/product-detail/E-light-skin-care-system-808nm_62158660950.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/E-light-skin-care-system-808nm_62158660950.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/New-alma-titanium-diode-laser-755_62151218886.html
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-3000W-All-Skin-Color_62187209385.html
https://www.alibaba.com/product-detail/2020-Best-3000W-All-Skin-Color_62187209385.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Manufacture-755Nm-All-Color-Tattoo-Removal_62367960298.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Manufacture-755Nm-All-Color-Tattoo-Removal_62367960298.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Manufacture-755Nm-All-Color-Tattoo-Removal_62367960298.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ
https://www.alibaba.com/product-detail/Professional-Pigmentation-Treatment-Elight-Shr-Hair_62224625420.html?spm=a271v.8028081.0.0.2a2d3e5f2JfGkZ

