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!مرحبا بكم في الاتصال بنا



Advangtage 808 من سعر آلة إزالة الشعرnm سوبرانو

ليزر ديود لإزالة الشعر ، يناسب جميع أنواع البشرة nmالتكنولوجيا المتقدمة: 808 .1
.والشعر ، وكذلك البشرة المدبوغة

المقابض: المقبض يستخدم حجم البقعة 12 * 20 مم ، 10 بار / 12 بار ؛ يستخدم المقبض حجم .2
بقعة 12 * 35 نانومتر ، 16 بار

.قضبان ليزر مستوردة من ألمانيا ، Hzالمعالجة السريعة: تردد 10-1 .3

فريد ، يتحكم في درجة حرارة الماء TEC العمل المستمر 12 ساعة: الهواء الماء نظام تبريد .4
الثابتة 24 ℃ ، يضمن أن الآلة تعمل بشكل مستمر طوال اليوم ، حتى في الصيف بدون مكيف
الهواء.علاج إزالة الشعر بالليزر سوبرانو تيتانيوم 808 ديود ليزر



مقبض 808 نانومتر ليزر ديود 808 نانومتر سوبرانو تيتانيوم

يمكن اختيار حجم البقعة 12 * 20 مم ، 12 * 35 مم ، 12 * 38 مم لإزالة الشعر بسرعة



بار / 12 بار / 16 بار ، 3 أطوال موجية 755 808 1064 يمكن اختيارها ، 1000 واط عالية 10
الطاقة

.مع كريستال الياقوت ، لها تأثير تبريد جيد

مميزات شاشة جهاز إزالة الشعر بالليزر ألما ليزر 808 ديود:
.1) شاشة تعمل باللمس: 8.4 بوصة سهل التشغيل

لغة لاختيارك. تكلفة الشعار. 6 (2
3) اللون للاختيار ، كما يمكن وضع شعارك على الشاشة وقذيفة الجهاز مجانًا
.4) هيكل داخلي معدني ، أكثر استقرارًا ، ومناسب للتسليم لمسافات طويلة



خدماتنا

الضمان (1

.نقدم ضمان لمدة سنتين للعملاء صيانة مجانية مدى الحياة

التدريب (2

نحن نقدم تدريبًا احترافيًا لعملائنا ، ونضمن أن يمتلك كل عميل معرفة التشغيل
للتدريب أو التدريب عبر الإنترنت مباشرة. بدون أي DVD الاحترافية في الوقت المناسب ، أو
!رسوم ، مجانا

المهنية ODM و OEM خدمة (3

نظرًا لأننا صانع محترف لآلات التجميل في الصين ، يمكننا أن نقدم لكل موزع وتاجر خدمة
OEM / ODM دون أي رسوم تصميم ، وأي نصيحة من عملائنا هناك ترحيب حار!

تصميم اللون ، lauguage ، شعار مجاني (4

.يمكننا إضافة شعارك على شاشة الجهاز مجانًا

.الخاص بك في الشاشة مجانًا lauguage يمكننا تصميم

.يمكنك اختيار أي لون تريده للجهاز



.سيقدم فريق المبيعات لدينا المشورة المهنية قبل شراء الجهاز

.يتوفر تدريب تقني مجاني للموزعين

.فيديو المشغل متاح لجميع المشترين

.تقنية مجانية للتحديث

.والبريد الإلكتروني Youtube وفيديو على Skype دعم عبر الإنترنت عبر


