
مزايا
في 1 كل نوع الجلد يمكن استخدامها nm، 3أليكس nm 755ديود YAG 1064NM 808 موجات 1.3
مقبض للخيارات W / 1200W / 1600Wعالية الطاقة: جديد 1000
2. حجم بقعة 15 * 25 مم، 12 * 20 ملليمتر، 12 * 38 مم، حل إزالة الشعر وجه وجسم!
نظام تبريد مزدوج فريد من نوعه، الأكثر فعالية لضمان عمل الجهاز طوال :Cooling 3. نظام
اليوم، على مدار 24 ساعة.
4. long الحياة: ضمان دعم الحياة المزدوج



الاستخدام الآمن على كل نوع الجلد

 للبشرة الخفيفة nmاليكس 755
للبشرة الصفراء nmسرعة ديود 808
لبشرة أغمق nmنبض طويل 1064



ميزات وليزر ديود
 شريط شريط: شريط الليزر المستوردة الولايات المتحدة متماسكة / ديلاس العلامة التجارية .1
في NM 808NM 1064NM 3 1موجات: 755 3 .2
 3. بقعة الحجم: 12 * 20 ملليمتر، 12 * 35 ملليمتر
OEM و W 1200W 1600Wالسلطة: عالية الطاقة 1000 .4
3.Cooling: تبريد السوبر يبدأ المجمدة في 1 دقيقة، 24 ساعة متابعة العمل





ضمان خالية من الألم

℃ سوبر تيك نظام التبريد. تبريد سريع 1 دقيقة المجمدة. أدنى درجة حرارة -22



البرمجيات والبرامج

أجزاء الجسم، إضافة 6 أنواع الجلد femal / 6 & بداية سهلة: بناء على أجزاء من الذكور .1
إعداد البرمجيات الذكية
2. 6 خيارات اللغة، ويمكن إضافة لغتك الأم الخاصة بك
(...المتاحة (الشعار / النظام OEM 3. خدمة



اسم المنتج ألما الليزر سوبرانو الجليد آلة إزالة الشعر البلاتين
شريط الليزر ألمانيا / الولايات المتحدة الأمريكية المستوردة
الطول الموجي nmأو واحدة nm 808nm 1064nm 808موجة 755 3
قوة 10BAR 1000W / 12BAR 1200W / 16BAR 1600W
حجم البقعة ملليمتر، 12 * 35 ملليمتر 20 * 12
طاقة 0-150J / CM2.
تكرر هرتز 1-10
عرض النبض 10-300ms.
شاشة بوصة شاشة تعمل باللمس اللون الحقيقي 14
نظام التبريد مزدوج أعلى طاقة TEC نظام سوبر

OEM / ODM خدمة

هيئة آلة جديدة <<
>> OEM برنامج برنامج العلامة التجارية الخاصة بك
OEM >> لون القضية
 طباعة شعارك على جسم الجهاز <<
أضف شعارك على الشاشة <<
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