
!مصنع محترف لمدة 13 عامًا

!سنوات المورد الذهبي علي بابا 10

!ODM / OEM نقطة تقييم عالية من علي بابا! خدمة 5.0



.للحصول بسرعة على مزيد من المعلومات حول سعر آلة إزالة الشعر بالليزر عالية الطاقة

سعر آلة إزالة الشعر بالليزر nmصور آلة 755/808 / 1064

755/808/1064nm سعر آلة إزالة الشعر بالليزر.

موجة واحدة أو 755 نانومتر / 808 نانومتر / 1064 نانومتر أطوال موجية ثلاثية 808 <<
مثالية

باعث مستورد من أمريكا ، طاقة قوية <<

W / 1200Wالألمانية الأصلية ، طاقة Dilas 800 / 600 قطعة أو 16 قطعة قضبان ليزر 10/12 <<
/ 1600W قادرة على تلبية جميع متطلبات إزالة الشعر على الجسم كله ؛
معالجة أسرع وسلسة وفعالة ؛ x25mmوحجم البقعة Hz 15>> يضمن التردد السريع 10-1
>> يضمن نظام التبريد الفائق الذي يعمل باللمس الياقوتي معالجة غير مؤلمة ومريحة ؛

مضخة المياه غير القابل للصدأ المستوردة من إيطاليا ، يمكنها الحفاظ على عمل <<



الماكينة لفترة طويلة دون توقف. تأكد من إزالة الحرارة بسرعة كبيرة.
>> فلاتر مزدوجة للحفاظ على جودة المياه
تبريد الهواء تبريد بالماء تبريد أشباه الموصلات ، يحافظ على درجة حرارة TEC >> تبريد
الماء 26 -28 ℃ طوال الوقت
>> 24 ساعة عمل مستمر

نظام قاعدة بيانات سهل التشغيل ، يمكنه إجراء العلاج عن طريق وضع الرجل ووضع المرأة ، <<
وكذلك جزء مختلف من الجسم.لضمان معلمة آمنة للمشغل الجديد

عمر طويل أكثر من 40 مليون طلقة <<

.وحدة ليزر ديود الذهب ، مكافحة ارتفاع درجة الحرارة

سرعة 808 نانومتر: الطول الموجي القياسي الذهبي لجميع أنواع الشعر

Alex 755nm: فعال بشكل خاص للشعر الأشقر والشعر الناعم

ipl shr نبضة طويلة 1064 نانومتر: سعر محدد فعال للبشرة الداكنة والمسمرة أفضل جودة ليزر
opt / nd yag / alexandrite الليزر سعر آلة إزالة الشعر



مواصفات سعر آلة إزالة الشعر بالليزر

نموذج ML-808/755/1064 V16.0 الموديل
نوع الليزر 808nm ليزر ديود أو 755/808/1064 3 موجة
نظام العرض بوصة تعمل باللمس اللون الحقيقي 14
الطول الموجي 808nm 755/808/1064 أو
لقطات مقبض الليزر مليون مرة 40
طاقة ي / سم 2 ، قابل للتعديل 150 ~ 10
مدة النبض 15 ~ 800ms قابل للتعديل
تكرر هرتز 10 ~ 1

نظام التبريد
الهواء ودوران الماء وثيق
TEC نظام تبريد مزدوج
درجة حرارة التبريد قابلة للتعديل

قوة واط 3000
حجم البقعة ملم / 12 * 36 ملم 24 * 12
درجة حرارة الكريستال درجة مئوية 3 ~ 5-
متطلبات الطاقة AC220 / 110 فولت ، 50/60 هرتز
.نو كجم 46
.جي دبليو كجم 80
حجم الآلة سم 105 * 40 * 53



حجم مربع سم 43 * 53 * 105

 

OEM شاشة تعمل باللمس ملونة حقيقية مقاس 14 بوصة ، متعددة اللغات ، تقبل خدمة

يمكن للشاشة إضافة الشعار الخاص بك (1

شاشة بـ 6 لغات (2

فحص أجزاء جسم الرجل والمرأة بشكل منفصل (3

لديك 6 أنواع مختلفة للاختيار من الجلد (4

!يمكن اختيار أجزاء الجسم المختلفة ، بلمسة واحدة يمكن أن تبدأ العلاج (5





https://wfmingliang.en.alibaba.com/company_profile/feedback.html?spm=a2700.icbuShop.88.48.426854f83sbATv


موعد التسليم: 3 أيام عمل.
، DHL ، UPS ، FedEx ، TNT طريقة التوصيل: خدمة التوصيل السريع من الباب إلى الباب ، مثل
إلخ.
التعبئة: صندوق من الألومنيوم مع رغوة

1.MOQ

.موك هو مجموعة واحدة

الدفع .2

TT (التحويل المصرفي) ، ويسترن يونيون

، يمكنك دفع 30٪ مقدمًا. بعد استلام الوديعة ، سيتم ترتيب الإنتاج



ثم سنرسل لك صورة المنتج للتأكيد ، إذا لم تكن هناك أسئلة أخرى ، فادفع المال بشكل واضح

الشحن .3

1.Express (من الباب إلى الباب): DHL ، TNT ، UPS ، Fedex ، EMS

2.Air Express إلى منفذ جوي

الحزمة .4

خارج: علبة كرتون

الداخل: صندوق سبائك الألومنيوم

الضمان .5

، سنتان ، خدمة فنية مدى الحياة

خدمة ما بعد البيع .6

عبر DVD نحن نوفر التدريب على استخدام المنتج بما في ذلك التدريب اليدوي وإعلانات
الإنترنت


