
.مقبض جديد مطور ، وزن 350 جرام ، علاج سهل



مزايا

أكثر فعالية لإزالة الشعر. ، nm 808nm 1064nmتقنية جديدة 3 موجات ليزر 755 *
غير مؤلم ، مما يضمن تبريدًا TEC * التبريد الفائق: أفضل نظام تبريد: نظام تبريد مكثف
أفضل ، ويمكن لدرجة حرارة الماء
يتم التحكم فيها عند 24 درجة مئوية.
* ليزر مستورد من ألمانيا / الولايات المتحدة الأمريكية: 8 بار ، 10 بار ، 12 بار ، مقبض
ليزر 16 بار.
* وحدة الليزر الذهبية: مقاومة درجات الحرارة العالية ، عمر خدمة أطول.
يضمن سرعة إزالة الشعر بشكل أسرع. ، x35mm ، 12 * 20mm* حجم البقعة الكبيرة 12
.* مضخة مياه إيطاليا: والتي تضمن دوران أفضل للمياه



وظيفة

.يناسب جميع أنواع علاجات البشرة والشعر ، nm 808nm 1064nmموجات ليزر تجمع 755 3



برنامج الآلة

بوصة تعمل باللمس كبيرة ، تصميم أنسنة 12.4 .1
2. ذكر / أنثى ، أجزاء الجسم ، 6 أنواع للبشرة.
3. اللغة الإنجليزية لغتك الأم.
 (...مجانية (شعار / نظام OEM 4. خدمة برنامج
سلامة جدا ، وغير مؤلم ودائم لإزالة الشعر .5



اسم المنتج الما ليزر سوبرانو ايس اكس ال بلاتينيوم لازالة الشعر

شريط ليزر ألمانيا / الولايات المتحدة الأمريكية مستوردة ، 8 بار ، 10 بار ، 12
بار ، 16 بار

الطول الموجي 755nm 808nm 1064nm / 808 أوnm واحد
طاقة جول / سم 2 0-150
تكرر هرتز 1-10
عرض النبض مللي ثانية 40-800
LCD واجهة تشغيل تعمل باللمس TFT True Color LCD شاشة 12.4

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
NW / GW كجم / 78 كجم 62

OEM / ODM خدمة

>> OEM جسم الجهاز الخاص بك
>> OEM برنامج البرنامج الخاص بك
جميلة OEM >> ألوان آلة
>> اطبع شعارك على جسم الآلة والشاشة





اتصل بي
!إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز ، فيرجى الاتصال بنا

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.wholesale.pronpeci14.1.2bc528bajhprEO&action=contact_action&domain=1&id=60764065950&id_f=IDX1K3j-cYbCjC39rd-Rl3Cg_bhyXvi9CVpgFHZz-lF4WaOLQKDcJRKtbVrM394eogCN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B50ee58c9a38f216cb5bbdb10a1c088fa
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.wholesale.pronpeci14.2.2bc528bajhprEO&action=contact_action&domain=1&id=60764065950&id_f=IDX1K3j-cYbCjC39rd-Rl3Cg_bhyXvi9CVpgFHZz-lF4WaOLQKDcJRKtbVrM394eogCN&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B50ee58c9a38f216cb5bbdb10a1c088fa

