




تفاصيل جهاز إزالة الشعر بالليزر ديود

إزالة الشعر بشكل دائم وآمن على جميع أنواع البشرة (.1
.2.) الثلج المجمد الياقوت الكريستال التبريد ، لإزالة الشعر غير مؤلم



آلة إزالة الشعر بالليزر ديود تتعامل مع الطاقة

.حجم البقعة 12 * 20 ملم ، 10 أشرطة 1000 واط / 12 بار 1200 واط

.حجم البقعة 12 * 35 مم ، 16 بار 1600 واط





يبرد الجلد ويحمي البشرة من الأذى والوصول إليها ،(TEC بتقنية تبريد خاصة (تبريد*

.آمن ومريح للغاية * لإزالة الشعر بشكل دائم ، مناسب لجميع ألوان البشرة

.خالية من الألم! أسرع تقنية لإزالة الشعر والأكثر شهرة! يناسب علاج جميع أنواع البشرة والشعر

تعمل الموجات الثلاثة في نفس المقبض في نفس الوقت
1000 واط ، 1200 واط ، 1600 واط مقبض
755 نانومتر للبشرة البيضاء (شعر ذهبي ناعم)
808 نانومتر للبشرة الصفراء / المحايدة
1064nm للأسود (شعر أسود)





بوصة شاشة كبيرة تعمل باللمس ، تصميم أنسنة 1.14
2. ذكر / أنثى ، أجزاء الجسم ، 6 أنواع للبشرة.
3. اللغة الإنجليزية لغتك الأم.
(...مجانية (شعار / نظام OEM 4. خدمة برنامج



معلومات عن الحجم

بند عمودي 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر ليزر ديود
نوع الليزر ليزر ديود ، 10 بار / 12 بار / 16 بار
قوة كل شريط واط 50
نظام العرض بوصة تعمل باللمس اللون الحقيقي 14
الطول الموجي نانومتر / 755 نانومتر / 1064 نانومتر 808
حجم البقعة مم² / 12 * 35 مم² 20 * 12
عمر مقبض الليزر نانومتر: ما لا يقل عن 10،000،000-40،000،000 طلقة 808
طاقة (جول / سم 2 قابل للتعديل (حتى 150 جول / سم 2 اختياري 10-150
مدة النبض 40 ~ 800ms قابل للتعديل
تكرر هرتز 1.0-10
نظام التبريد هواء دوران ماء قريب TEC مكثف أشباه الموصلات
التعامل مع القوة واط / 1200 واط / 1600 واط 1000
قوة الآلة واط 2000
مصدر كهربائي فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220
درجة حرارة الكريستال درجة مئوية 3 ~ 10-
درجة حرارة الآلة درجة مئوية 31 ~ 27



متطلبات الطاقة AC220V / 110V 50 ~ 60 هرتز
الوزن الإجمالي كجم 95

مصنعنا

 

1.Weifang Sunshinekj Electronics Co. ، Ltd (اختصار: MLKJ) هي شركة محترفة للغاية وذات خبرة

الشركة المصنعة لمعدات التجميل في الصين ، لديها 13 عامًا في صناعة التجميل





، قسم الإنتاج r & d لدينا المهنية .2

يمكن أن تقدم الدعم الفني ， ضمان لمدة سنتين



https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.details.pronpeci14.5.52e61ee6hUNw5C&action=contact_action&domain=1&id=60770225719&id_f=IDX17BpA6MaXzT3xGERQtbUekz-ek5BvBHIuSeWVVA0TFikFICALLxscu0LGO9n9E7_s&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B4b0aebe8b9807a3910123e45aeefa93a
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