
المعتمدة كسور ليزر fda كسور الطبية co2 حار بيع معدات الليزر

:تطبيق ليزر ثاني أكسيد الكربون الجزئي المحمول الطبي ، 1

إزالة حب الشباب ، ندبة حب الشباب ، ندبة وهلم جرا ؛ (1

تبديد التجاعيد حول العينين ، والتجاعيد المتكونة من نقص الماء ؛ (2

تقليل التجاعيد بشكل فعال على الوجه والجبهة والمفاصل والسطور الحملي ؛ (3

وغيرها من البقع التي تشكلت عن طريق التغيرات المرضية مفرطة zygomaticus تبديد النمش ، وحمة (4
الصبغية ؛

.شد الجلد ورفع الوجه (5

إزالة السطور الحملي والندوب العميقة الأخرى (6

إزالة جميع ألوان الوشم (7

قطع العظام (8

وظيفة شد المهبل اختيارية (9





:كسور المحمولة الطبية co2 عمق العلاج بالليزر ، 2

علاج ليزر ثاني أكسيد الكربون الجزئي قابل للتعديل من 50 إلى 2000 ميكرومتر ، والحد الأقصى هو 2
مم. لأن ضوء الأشعة تحت الحمراء من 10600 ميكرومتر

سيغير الطول الموجي الألياف المرنة بعمق 2 مم ، لذا فإن ليزر ثاني أكسيد الكربون الجزئي يتحكم في
عمق 2 مم لحل

مشكلة الجلد المصور



.كسور المحمولة الطبية --- تشديد المهبل وتجديد شباب co2 العلاج الخاص للمرأة من الليزر ، 3



:كسور المحمولة الطبية co2 تفاصيل آلة الليزر ، 4





:كسور المحمولة CO2 بوصة شاشة تعمل باللمس ملونة حقيقية من آلة الليزر 8.4 ، 5

معلومات اساسية

الطول الموجي ميكرومتر ، ليزر الأشعة تحت الحمراء البعيدة 10.6
التردد الراديوي النبضي واط 0.530

النبض الفائق 1. max قوة: 120 واط
اختياري 2μs-عرض النبض: 200 إلى 500

نبض الطاقة: 1-30 واطمتوسط 

وضع المصفوفة

مسح الرسومات رسومات مربعة أو مستطيلة أو مستديرة أو مخصصة
كمية النقطة نقطة على الأكثر 400
حالة العمل وضع النبضات الفائقة
وضع المسح مسح تسلسل أو مسح عشوائي
طاقة النبض 1mj 100 إلىmj اختياري لكل نقطة.

اصطلاحي
تخصيص

جهاز الليزر جهاز الليزر المغلق يحفزه التيار المباشر
تركيز مكثف f = 50 مم
زاوية تباعد الشعاع م 0.3
حجم البقعة ملم قابل للتعديل 0.5-20
وقت الإشعاع / الفاصل الزمني ثانية 1 0.01

شعاع التصويب أقل من 2 ميجاوات ، ليزر أشباه الموصلات الأحمر 635
نانومتر

جهاز نقل الشعاع ذراع مفصلية بستة قطاعات ووزن متوازن

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 الاحترافية في

!للتدريب أو التدريب عبر الإنترنت مباشرة. بدون أي رسوم ، مجانا DVD ، الوقت

المهنية ODM و OEM خدمة (3

OEM / ODM نظرًا لأننا صانع محترف لآلات التجميل في الصين ، يمكننا أن نقدم لكل موزع وتاجر

!الخدمة دون أي رسوم تصميم ، أي 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

التسليم (5

.سنقوم بتسليم الجهاز خلال 3 أيام

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

التعبئة والتغليف والشحن

موعد التسليم أيام عمل بعد الدفع 3-5
طريقة التوصيل ..DHL UPS TNT تقديم خدمة من الباب إلى الباب عن طريق الجو ، مثل
التعبئة صندوق ألوينوم قوي مع رغوة

آلات التجميل التي ننتجها -

808nm ليزر ديود (استخدم شريط ليزر تلبيد القصدير الذهبي ، ومكثف TEC ، ومصباح مستورد من
(إيطاليا

(رأس مسح ضوئي مستورد ، W RFالجزئي (CO2 40 ليزر ثاني أكسيد الكربون

(ليزر ديود (إزالة الأوعية الدموية المتخصصة 980



Elight / IPL (7 مرشحات ، حجم بقعة كبيرة 15 * 50 مم)

Nd yag laser (شريط ليزر مستورد ، 5 رؤوس معالجة)

(ليزر بيكو ثانية (ستة رؤوس علاج

(ثنائي القطب RF ، أحادي القطب RF ، ثلاثي الأقطاب RF) RF التجويف فراغ

SHR (إزالة شعر فائقة)

التعليمات

هل هي شركة موثوقة؟ .1
في عام 2005 ، وتعمل في مجال البحث والتطوير .Weifang Mingliang Development Co. ، Ltd تأسست شركة
والمبيعات وخدمات ما بعد البيع في

الأجهزة التجميلية ومعدات الليزر الطبية ، حتى جزء من مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات.
لدينا محترف

فريق متكامل مع البصريات والآلات والكهرباء والطب ، لإبقائنا في المقدمة في هذا المجال. أغطية
المصنع



م 2 وتضم أكثر من 100 موظف. 5000

2: ماذا عن التسليم؟
، DHL يمكننا تقديم خدمات من الباب إلى الباب عن طريق الجو أو البحر ، فقط حسب طلبك الفعلي. مثل
UPS ، TNT ،

فيديكس... عن طريق الجو ؛ والنقل البحري.

3: ما هو وقت التسليم؟
3-5 أيام عمل. مخزون ضخم.

4: ما هي الحزمة؟
حالة سبائك الألومنيوم قوية وجميلة / حالة الكرتون / حالة خشبية.

5: هل لديك أي دعم تقني في الوقت المناسب؟
لدينا فريق دعم تقني محترف لخدماتك في الوقت المناسب. نقوم بإعداد المستندات الفنية

بالنسبة لك ، يمكنك أيضًا الاتصال بنا عبر الهاتف ، وكاميرا الويب ، والدردشة عبر الإنترنت
(googletalk ، و MSN ، و skype ، و yahoo...).

ما هي طريقة الدفع؟ :6
T / T ، .ويسترن يونيون ، الضمان وغيرها

7: إذا تعطلت الآلات أثناء الشحن ، فهل ستدعمنا؟
.بشكل عام ، سيشتري عملاؤنا التأمين قبل الشحن ، لتجنب فقدان أي أموال من النقل الخام

.سنساعدك على حل المطالبات مع شركات التأمين لتحصيل أموالك في الوقت المناسب


