
شد الجلد وفقدان الوزن RF آلة التجويف لانقاص الوزن

وصف المنتج

تقلق من مشكلة الوزن؟

هل تبحث عن آلة تنحيف؟

تريد أن تمتلك الشكل المثالي؟

آلة الليزر للتنحيف 650 نانومتر مصممة خصيصًا للتخسيس وفقدان الوزن. يمكن استخدامه لأي شكل من
.أشكال الجسم

:تطبيق ليزر شفط الدهون 650 نانومتر

رأس التجويف بالموجات فوق الصوتية لحرق الخلايا الدهنية ، تنفجر الخلية الدهنية ؛ (1

رأس شفط الدهون للتخسيس وإزالة الخلايا الدهنية الزائدة ؛ (2

أحادي القطب لشكل الجسم ، وحرق الدهون ، وتقليل الدهون والسيلوليت ؛ RF رأس (3

ثلاثي الأقطاب لشد الجلد ، ورفع الجلد ، وإزالة التجاعيد على الوجه والجسم برأس علاج RF رأس (4
.كبير وصغير

إزالة النمش ، تجديد الجلد ، علاج التصبغ ، القضاء على التجاعيد ، إزالة حب الشباب (5

:أجزاء ليبو 650 نانومتر عالية الطاقة

PK مع الموردين الآخرين:

قوة اليابان وسادات ليزر مستوردة

(منصات كبيرة (8 ليزر ديود / لكل منهما) 3 منصات صغيرة (3 ليزر ديود / لكل منهما 5



:العلاج الجيد لفقدان الوزن

شد سريع لجلد الرقبة -1

تشكيل البطن .2

تشكيل الأرداف .3

الحد من السيلوليت .4

فقدان الوزن الصحي .5

:البيانات الفنية لفقدان الوزن

نوع الليزر الليزر
الطول الموجي 650nm
طاقة خرج ليزر أحادي ميجا واط 150
الواح فوط كبيرة ، 3 فوط صغيرة 5
منطقة المعالجة لكل مجداف سم 2 و 40 سم 2 65
LCD واجهة تشغيل TFT ملونة حقيقية LCD شاشة لمس 8.4
عدد ليزرات الصمام الثنائي 49

مصدر كهربائي فولت ، 50-60 هرتز 100/110
220-260 فولت ، 50-60 هرتز

حجم مربع سم 35 * 62 * 52
شمال غرب كجم 15
غيغاواط كجم 30

:استجابة



التعبئة والتغليف والشحن

موعد التسليم أيام عمل بعد الدفع 3-5
طريقة التوصيل ..DHL UPS TNT تقديم خدمة من الباب إلى الباب عن طريق الجو ، مثل
التعبئة صندوق ألوينوم قوي مع رغوة

خدماتنا

الضمان (1

https://wfmingliang.en.alibaba.com/company_profile/feedback.html?spm=a2700.icbuShop.88.48.6c3454f8a3K1mP


.نقدم ضمان لمدة سنتين للعملاء صيانة مجانية مدى الحياة

التدريب (2

نحن نقدم تدريبًا احترافيًا لعملائنا ، ونضمن أن يمتلك كل عميل معرفة التشغيل المهنية في الوقت
المناسب

، DVD للتدريب أو التدريب عبر الإنترنت مباشرة. بدون أي رسوم ، مجانا!

المهنية ODM و OEM خدمة (3

OEM / ODM نظرًا لأننا صانع محترف لآلات التجميل في الصين ، يمكننا أن نقدم لكل موزع وتاجر

!الخدمة دون أي رسوم تصميم ، أي نصيحة من عملائنا هناك ترحيب حار

تصميم اللون ، lauguage ، شعار مجاني (4

.يمكننا إضافة شعارك على شاشة الجهاز مجانًا

.الخاص بك في الشاشة مجانًا lauguage يمكننا تصميم

.يمكنك اختيار أي لون تريده للجهاز

التسليم (5

.سنقوم بتسليم الجهاز خلال 3 أيام

من الباب DHL يمكننا توصيل البضائع إلى جميع أنحاء العالم. يستغرق الأمر من 3 إلى 5 أيام بواسطة
.إلى الباب

معلومات الشركة

:mingliangkj حول

هي شركة محترفة للغاية وذات خبرة في (MLKJ :اختصار) Weifang Mingliang Electronics Co. ، Ltd شركة
تصنيع مستحضرات التجميل

المعدات في الصين ، لدينا قسم الإنتاج المهني ، قسم مراقبة الجودة ، قسم التخزين و

قسم البيع والخدمة. منتجاتنا تستخدم على نطاق واسع في الصالون والعيادة والمنزل. السوق حول
، العالم ، بما في ذلك أوروبا

أمريكا الشمالية وآسيا وهلم جرا. شركتنا لديها 12 سنة 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

(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)

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

(ليزر بيكو ثانية (ستة رؤوس علاج

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

SHR (إزالة شعر فائقة)



التعليمات

هل هي شركة موثوقة؟ .1
في عام 2005 ، وتعمل في مجال البحث والتطوير .Weifang Mingliang Development Co. ، Ltd تأسست شركة
والمبيعات وخدمات ما بعد البيع في

الأجهزة التجميلية ومعدات الليزر الطبية ، حتى جزء من مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات.
لدينا محترف

فريق متكامل مع البصريات والآلات والكهرباء والطب ، لإبقائنا في المقدمة في هذا المجال. أغطية
المصنع

م 2 ولديها أكثر من 100 موظف. 5000

2: ماذا عن التسليم؟
، DHL يمكننا تقديم خدمات من الباب إلى الباب عن طريق الجو أو البحر ، فقط حسب طلبك الفعلي. مثل
UPS ، TNT ،

فيديكس... عن طريق الجو ؛ والنقل البحري.



3: ما هو وقت التسليم؟
3-5 أيام عمل. مخزون ضخم.

4: ما هي الحزمة؟
حالة سبائك الألومنيوم قوية وجميلة / حالة الكرتون / حالة خشبية.

5: هل لديك أي دعم تقني في الوقت المناسب؟
لدينا فريق دعم تقني محترف لخدماتك في الوقت المناسب. نقوم بإعداد المستندات الفنية

بالنسبة لك ، يمكنك أيضًا الاتصال بنا عبر الهاتف ، وكاميرا الويب ، والدردشة عبر الإنترنت
(googletalk ، و MSN ، و skype ، و yahoo...).

ما هي طريقة الدفع؟ :6
T / T ، .ويسترن يونيون ، الضمان وغيرها

7: إذا تعطلت الآلات أثناء الشحن ، فهل ستدعمنا؟
.بشكل عام ، سيشتري عملائنا التأمين قبل الشحن ، لتجنب فقدان أي أموال من النقل الخام

.سنساعدك على حل المطالبات مع شركات التأمين لتحصيل أموالك في الوقت المناسب


