
بجدية ، ISO13485 ، الطبية CE لقد حصل على شهادة

سوبرانو تيتانيوم （1
أقوى ، أسرع ، أذكى ، إزالة الشعر ، إعادة اختراع
2) تقنية ثلاثية الأبعاد جديدة 755 نانومتر 810 نانومتر 1064 نانومتر
3) أقوى 1200 وات 1800 وات وأسرع بنسبة ٪40
وتجربة لمس ذكية ، 4K) شاشة كبيرة ذكية وسهلة الاستخدام بدقة 4
5) ICE Plus: تبريد مستمر بالتلامس
6) مقابض مزدوجة في واحد ، أكثر احترافا.
؛ rmeoval مقبض 1200 واط لمناطق صغيرة من الشعر
.مقبض 1800 واط لإزالة الشعر من منطقة كبيرة



مميزات إزالة الشعر بالليزر ألما سوبرانو تيتانيوم دايود:
»» السلامة: لا يحرق الجلد ، لا ضرر للجلد والغدد العرقية ، لا ندوب ، لا يوجد أي آثار
جانبية.
»» سريع: بقعة كبيرة الحجم 12 * 24 مم / 12 * 36 مم ، علاج فعال وسريع في منطقة المعالجة
الكبيرة
»» إزالة الشعر بشكل دائم: قم بإزالة جميع أنواع الشعر من جميع أنواع البشرة ، بما في ذلك
الجلد المدبوغ.
.»درجة حرارة الكريستال: ~ 5-3 ℃ ، تقلل الألم وتزيد من الشعور بالراحة في العلاج

التعامل مع ميزات إزالة الشعر بالليزر ألما سوبرانو تيتانيوم دايود:
»» شريط ليزر أمريكي عالي الطاقة 1800 واط
يحافظان على الماء باستمرار عند ، W TECمكثفان كبيران TEC: 1200 »» نظام تبريد المكثف



24 ℃ ، ويضمن عمل الماكينة
بشكل مستمر دون توقف
»» تأثير التبريد الفائق: درجة حرارة الياقوت -5 ~ 3 ℃. يقلل بشكل فعال من الألم في
العلاج ويجعله
»» مضخة مياه إيطاليا: أفضل لدائرة الماء بالليزر ، وإزالة الحرارة ، وعمر أطول.
»» فلتران للمياه: اثنان من مقايضات درجة الغذاء ، يمكن أن يضمن جودة المياه للتداول

مناسب لإزالة الشعر بالليزر على كل بشرة الجسم



التأثير الجيد لإزالة الشعر بالليزر ألما سوبرانو بلاتينيوم دايود

مميزات شاشة إزالة الشعر بالليزر ألما سوبرانو بلاتينيوم دايود
»» شاشة تعمل باللمس: 14 بوصة سهلة التشغيل. 6 لغة لاختيارك. تكلفة الشعار.
»» لون للاختيار ، كما يمكن وضع شعارك على الشاشة وغطاء الماكينة مجانًا
.»» هيكل داخلي معدني ، أكثر ثباتًا ، ومناسب للتسليم لمسافات طويلة



نموذج ML-808 V19 ألما سوبرانو تيتانيوم لإزالة الشعر بالليزر
نوع الليزر نانومتر 755/808/1064
شريط الليزر واط / 1800 واط ، مستورد من الولايات المتحدة الأمريكية 1200
نظام العرض بوصة تعمل باللمس اللون الحقيقي 14
لقطات مقبض الليزر مليون مرة 40
طاقة ي / سم 2 ، قابل للتعديل 150 ~ 10
مدة النبض 40 ~ 800ms قابل للتعديل
تكرر هرتز 10 ~ 1

نظام التبريد

TEC مكثف
الهواء ودوران الماء وثيق
رأس المعالجة بأشباه الموصلات
درجة حرارة التبريد قابلة للتعديل

قوة واط 3000
حجم البقعة مم 12 * 36 مم 24 * 12
درجة حرارة الكريستال درجة مئوية 3 ~ 10-
متطلبات الطاقة AC220 / 110 فولت ، 50/60 هرتز


