
Alibaba مصنع 13 عامًا ، مورد ذهب 11 عامًا على
نحن نقدم برنامج شامل لممارس التجميل
اجعل أعمال التجميل أسهل

إزالة الشعر بالليزر ديود 755808 1064 إزالة الشعر بالليزر ديود الدائم سوبرانو جليد
بلاتينيوم

مزايا البلاتين الجليدي الما سوبرانو

نانومتر / 808 نانومتر / 1064 نانومتر أطوال موجية ثلاثية مثالية 755 *

قضبان ليزر أصلية مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية ، طاقة 800/1000/1200/1600 *
واط قادرة على تلبية جميع متطلبات إزالة الشعر على الجسم كله ؛
حجم البقعة يضمن معالجة أسرع وسلسة وفعالة ؛ mmو Hz 35 * 20/12 * 12* تردد سريع 10-1
تبريد الهواء تبريد المياه تبريد أشباه الموصلات 4 أنواع أنظمة TEC * تبريد 1200 واط
تبريد فائقة القوة ، تحافظ على درجة حرارة الماء 24 -28 ℃ طوال الوقت
* 24 ساعة عمل متواصل

عمر طويل 40 مليون طلقة *



، ليزر ديود 12 بار / 16 بار ، طاقة 1200/1600 واط *

، حجم البقعة الكبيرة 15 * 25 مم ، مع 755808 1064 نانومتر في المقبض *

.استخدم شريط ليزر مستورد متماسك من الولايات المتحدة الأمريكية ، 40 مليون طلقة *

 



آثار العلاج من البلاتين الجليد ألما سوبرانو

كالعادة ، بعد جلسة واحدة ، يتساقط أكثر من 50٪ من الشعر خلال 7-10 أيام ، وبعد العلاج 3-2
.مرات ، سيزيل الشعر بشكل دائم

مناسب لأي شعر غير مرغوب فيه في مناطق مثل الوجه والذراعين والإبط والصدر والظهر
.والبيكيني والساقين

.كما أن له تأثير تجديد وشد الجلد في نفس الوقت

 



آلة لجميع أنواع البشرة ونوع الشعر ، مقبض واحد يجمع بين 3 أطوال موجية ، 755 نانومتر 808
.نانومتر 1064 نانومتر تعمل معًا

.نانومتر لإزالة شعر البشرة البيضاء 755

.نانومتر لإزالة شعر الجلد البني 808

.نانومتر لإزالة شعر البشرة السوداء 1064

مقبض بلاتينيوم الثلج ألما سوبرانو

شاشة من بلاتينيوم ألما سوبرانو الجليد

.شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 12.0 بوصة سهلة التشغيل

.ذكر وأنثى مفصولتان ، أجزاء بوبي مفصولة ، لون الجلد منفصل

لغات آلة ، يمكن إضافة لغتك الخاصة 6

خدمة الشعار المجانية



ضمان جودة ما بعد البيع بنسبة 100٪ ، ودعم طريقة الدفع عبر الإنترنت. .1
2. جميع المواصفات الأخرى لمعدات التجميل متوفرة طبقاً لك

.MLKJ سعر المصنع الذي ستحصل عليه من !(OEM & ODM) شرط
نحن نقدم التدريب المهني. .3
808 .4nm آلة إزالة الشعر بالليزر ديود إلخ ، مع شهادات CE وقدرة قوية على التوريد.



 

التعبئة والتغليف والشحن

.سنقوم بتسليم الآلة خلال 3 أيام عمل

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

 



WeiFang Mingliang هي شركة متخصصة في تطوير أجهزة التجميل وإنتاجها وبيعها وخدمة معدات
وسلسلة متعددة nmوسلسلة ليزر الصمام الثنائي IPL 808 التجميل ، بما في ذلك سلسلة
سلسلة ، RF الفراغ Cavitation وسلسلة Q Switch ND YAG وسلسلة ليزر Elight الوظائف وسلسلة
RF ، وما إلى ذلك ، نحن نركز بشكل خاص على جهاز التجميل متعدد الوظائف المحمول والعمودي
وجهاز إزالة الشعر بالليزر 808 ، جميع Q Switch ND YAG ليزر ، IPL مثل الجمع بين آلة
.الموديلات المذكورة أعلاه تحظى بشعبية كبيرة في الجمال سوق الآلة






