
آلة إزالة الشعر الليزر التيتانيوم W 755 808 1064nmالمهنية 1200

.ضمان لمدة عامين، صيانة إلى الأبد

.سيقدم فريق المبيعات لدينا المشورة المهنية قبل شراء الجهاز

.التدريب الفني المجاني للموزعين هو متوفر

.مشغل فيديو متاح لجميع المشترين

.فني مجاني للتحديث

.والبريد الإلكتروني YouTube الفيديو على ،Skype الدعم عبر الإنترنت من قبل

وصف المنتج

1000W 1200 أوW ألما سوبرانو الجليد بلاتينيوم آلة إزالة الشعر بالليزر



 

علاج ألما سوبرانو الجليد بلاتينيوم آلة إزالة الشعر بالليزر

ألما الليزر التقنية، الدعاوى لجميع أنواع البشرة والشعر. .1
mmوالآخر MM، 35 * 12بقعة واحدة حجم W، 20 * 12أو 2W 1200. مقابض: 1000
.تردد، الولايات المتحدة الأمريكية أشرطة الليزر المستوردة HZالمعالجة السريعة: 10-1 .3

يتحكم في درجة ،W TECنظام التبريد W 1200الهواء الماء h: 1200العمل المستمر 12 .4
حرارة المياه الثابتة 24 ℃، تأكد من أن الجهاز يعمل باستمرار طوال اليوم، حتى في الصيف
دون آلة إزالة الشعر بالليزر مكيف الهواء



 

MachineAlma Soprano Ice Platinum إزالة الشعر بالليزر Soprano Titanium مقبض

1.12 * 20MM مقبض يمكنك في أجزاء صغيرة من الجسم، مثل إزالة الشعر وجه وغيرها من مكان
Samll.

2.12 * 35MM يمكن استخدامها في أجزاء كبيرة من الجسم، مثل الظهر والذراع والساق

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



ألمانيا باعث، طاقة قوية <<
1200 <<W قوة إزالة الشعر على الجسم كله؛
10-1 <<Hz التردد السريع
.>> مضخة مياه إيطاليا، يمكن أن تبقي الآلة تعمل 24 ساعة دون توقف





شاشة آلة إزالة الشعر بالليزر التيتانيوم من سوبرانو

.شاشة تعمل باللمس: 12.4 بوصة سهلة التشغيل (1

2) 6 luanguage .لاختيارك
3) اللون لاختيار، كما يمكن وضع شعارك على الشاشة وقذيفة آلة مجانا

:mingliangkj حول



Weifang Mingliang Electronics Co.، Ltd (اختصار: Mlkj) هي شركة تصنيع محترفة للغاية وعلفت
من معدات التجميل في الصين، لدينا قسم الإنتاج المهني، قسم مراقبة الجودة، إدارة
التخزين وقسم البيع. منتجاتنا تستخدم على نطاق واسع في صالون والمنزل. السوق في جميع
أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وهلم جرا. شركتنا لديها 13 عاما
.في صناعة التجميل، ودفع العلاقة إلى نوعية وسعر المنتجات

آلات التجميل وننتج

808nm ليزر ديود (استخدام شريط الليزر الذهب القصدير، مكثف TEC، إيطاليا مصباح مستورد)

(شريط الليزر المستورد، 5 رؤساء العلاج) ND YAG الليزر

(بيكوسوكون ليزر (ستة رؤساء علاج

(رأس المسح المستورد ،W RFليزر كسور ثاني أكسيد الكربون (40

(ليزر ديود (إزالة الأوعية الدموية المتخصصة 980

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

SHR (إزالة الشعر السوبر)

(RF ثنائي القطب ،RF مونوبولر ،RF تريبولار) RF التجويف فراغ

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




