
ميزة سوبرانو آيس بلاتينيوم
 
ألمانيا باعث ، طاقة قوية <<

قوة 1200 واط لإزالة الشعر على الجسم كله ؛ <<
Hz>> تردد سريع 10-1
.مضخة مياه إيطالية ، يمكنها الحفاظ على عمل الماكينة لمدة 24 ساعة دون توقف <<

 



يمكن التحكم في درجة حرارة ، TEC أفضل نظام تبريد: الهواء الماء مكثف أشباه الموصلات
.الماء بين 26 درجة مئوية - 28 درجة مئوية ، 24 ساعة متواصلة العمل
التعامل مع التفاصيل
 

التعامل مع عمر طويل 20-40 مليون طلقة

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 المدبوغة أفضل جودة ليزر
opt / nd yag / alexandrite الليزر سعر آلة إزالة الشعر



ألما سوبرانو آيس بلاتينيوم

إزالة الشعر غير مؤلم ، أي آثار جانبية. .1
2. قوة قوية ، وحدة ليزر ديود مستوردة من ألمانيا ، 10 بار ، 12 بار ، 16 بار متوفرة.
3. بقعة كبيرة الحجم 12 * 20 مم أو 12 * 35 مم لإزالة الشعر بسرعة.
يمكن التحكم في درجة حرارة ، TEC 4. أفضل نظام تبريد: الهواء الماء مكثف أشباه الموصلات
.الماء بين 26 درجة مئوية - 28 درجة مئوية ، 24 ساعة متواصلة العمل



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 المدبوغة أفضل جودة ليزر
opt / nd yag / alexandrite الليزر سعر آلة إزالة الشعر



يمكن للشاشة إضافة الشعار الخاص بك (1
2) شاشة بـ 6 لغات
!3) يمكن اختيار أجزاء مختلفة من الجسم ، بلمسة واحدة يمكن أن تبدأ علاجك
 



 

عرض العملاء





ملف الشركة
عامًا من الخبرة في تصنيع معدات التجميل Weifang Mingliang 13 تمتلك شركة .1



قسم الإنتاج r & d لدينا المهنية .2

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=60781338792&id_f=IDX1gdtDUIX1Bue19hwSG-yw8KQ20sMVAvXPkSJai97BVrHLg51m9DvJkVCNbEyUEdMN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B01f27dcf2e16cfca5d180bb20301c5a4


....يمكن إضافة الشعار الخاص بك ، OEM آلة نظام ، OEM دعم آلة قذيفة.3

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=60781338792&id_f=IDX1gdtDUIX1Bue19hwSG-yw8KQ20sMVAvXPkSJai97BVrHLg51m9DvJkVCNbEyUEdMN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B01f27dcf2e16cfca5d180bb20301c5a4


https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.wholesale.0.0.70dc1cfaWErLiL&action=contact_action&domain=1&id=60781338792&id_f=IDX1gdtDUIX1Bue19hwSG-yw8KQ20sMVAvXPkSJai97BVrHLg51m9DvJkVCNbEyUEdMN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B01f27dcf2e16cfca5d180bb20301c5a4

