
مزايا إزالة الشعر بالليزر ديود
!ليزر ديود عالي الطاقة مع تقنية تبريد لطيفة لإزالة الشعر بدون ألم *
يمكّن ليزر الصمام الثنائي الضوء من اختراق الجلد بشكل أعمق وأكثر أمانًا من الليزر *
الآخر. لأنه يمكن أن يتجنب صبغة الميلانين في بشرة الجلد ، يمكننا استخدامه لإزالة الشعر
الدائم لجميع أنواع الشعر الملون على جميع أنواع البشرة الستة ، بما في ذلك الجلد
.المدبوغ
مناسب لأي شعر غير مرغوب فيه في مناطق مثل الوجه والذراعين والإبطين والصدر والظهر *
.والبيكيني والساقين... كما أنه يجدد الجلد ويشد الجلد في نفس الوقت
!!التردد 1-10 هرتز. رد سريع !!! آلة لإزالة الشعر بشكل سريع ودائم. غير مؤلم *



هل يمكن تحديد معلمات لألوان البشرة المختلفة *

حجم البقعة 12 * 20 مم ، 12 * 35 مم ، للخيار *
* مقبض 450 جرام ، خفيف الوزن ، علاج سريع مجاني للشرائح
* مع مؤشر ضوئي ، لإظهار حالة العمل (على الجهاز والمقبض) ، استخدم بأمان





برنامج آلة ليزر ديود

بوصة شاشة كبيرة ، لمسة سريعة 12.4 .1
2. ذكور وأنثى ، 6 أجزاء من الجسم ، 6 أنواع من الجلد لإعداد البرامج الذكية
3. 6 خيارات للغة ، يمكن إضافة لغتك الأم
(...مجانية (شعار / نظام OEM 4. خدمة برنامج



اسم المنتج ألما ليزر لإزالة الشعر سوبرانو آيس بلاتينيوم

شريط ليزر ألمانيا / الولايات المتحدة الأمريكية مستوردة ، 10 بار ، 12 بار ، 16
بار

الطول الموجي نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر 755
طاقة جول / سم 2 0-150
تكرار هرتز 1-10
عرض النبض مللي ثانية 40-800
LCD واجهة تشغيل بوصة تعمل باللمس بالألوان الحقيقية 12

نظام التبريد رأس معالجة دائرة الهواء والماء القريب مع درجة حرارة تبريد أشباه
الموصلات قابلة للتعديل

قوة واط 4000
مصدر كهربائي فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220





:mingliangkj حول
.مصنعنا هو الشركة المصنعة لآلة التجميل المهنية لأكثر من 15 عامًا
!نحن نركز على الجودة والخدمة الجيدة ، وندعمك وعملك



OEM / ODM خدمة

>>OEM your own machine body
>>OEM your own program software
>>OEM pretty machine colors
>>Print your LOGO on machine body and screen



فريق البحث والتطوير وعرض فحص الجودة-3

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.wholesale.pronpeci14.1.3f457433V2tRL2&action=contact_action&domain=1&id=60764065950&id_f=IDX1K3j-cYbCjC39rd-Rl3Cg_bhyXvi9CVpgFHZz-lF4WaOLQKDcJRKtbVrM394eogCN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B50ee58c9a38f216cb5bbdb10a1c088fa


عرض الشهادة .4

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.wholesale.pronpeci14.2.3f457433V2tRL2&action=contact_action&domain=1&id=60764065950&id_f=IDX1K3j-cYbCjC39rd-Rl3Cg_bhyXvi9CVpgFHZz-lF4WaOLQKDcJRKtbVrM394eogCN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B50ee58c9a38f216cb5bbdb10a1c088fa

