
ألما ليزر التقنية، والدعاوى لجميع أنواع البشرة والشعر. .1
الأخرى mmوmm، 35 * 12بقعة واحدة حجم W، 20 * 12أو 2W 1200. مقابض: 1000
.تردد، الولايات المتحدة الأمريكية المستوردة أشرطة الليزر 3Hz. العلاج السريع: 10-1

نظام التبريد، والضوابط W TECالهواء المياه فريدة من نوعها h: 1200العمل المستمر 12 .4
ثابتة درجة حرارة المياه 24 درجة مئوية، وضمان عمل الجهاز بشكل مستمر طوال اليوم، حتى في
الصيف دون الهواء مكيف آلة إزالة الشعر بالليزر

مقبض من سوبرانو التيتانيوم ليزر إزالة الشعر آلةالما سوبرانو الجليد البلاتين



1.12 * 20mm مقبض يمكن لك على أجزاء صغيرة من الجسم، مثل إزالة الشعر الوجه وغيرها من
samll مكان.

في أجزاء كبيرة من الجسم، مثل الظهر والذراع والساق mmيمكن استخدام 2.12 * 35

3.With .المستوردة الولايات المتحدة الأمريكية كومة الليزر، والطاقة القوية، أطول عمر
أفضل ليزر في هذا الخط آلة إزالة الشعر الليزر

ألمانيا باعث، طاقة قوية<<
من إزالة الشعر على الجسم كله; W>>>قوة 1200



10-1 <<Hz تردد سريع
.>> ضخ المياه في إيطاليا، فإنه يمكن أن تبقي آلة العمل 24 ساعة دون توقف



.شاشة تعمل باللمس: 12.4 بوصة سهلة التشغيل (1

2) 6 luanguage .لاختيارك
3) اللون للاختيار، ويمكن أيضا أن يتم وضع شعار الخاص بك على الشاشة وقذيفة آلة مجانا



البيانات التقنية من سوبرانو التيتانيوم ليزر آلة إزالة الشعر

نموذج  سوبرانو التيتانيوم ليزر آلة إزالة الشعر
نوع الليزر إزالة الشعر ليزر التيتانيوم

شريط ليزر المستوردة من ،W، 10bar 1000Wشريط، 1200 12
الولايات المتحدة الأمريكية

نظام العرض 12nch اللون الحقيقي لمس الشاشة
لقطات مقبض الليزر مليون مرة 40
الطاقه يل / سم2، قابل للتعديل 150 ~ 10
مدة النبض 40 ~ 800ms قابل للتعديل
التردد 1~ 10Hz



نظام التبريد

TEC 1200 المكثفW
الهواء والمياه إغلاق الدورة الدموية
رئيس المعالجة مع أشباه الموصلات
قابل للتعديل temprature تبريد

حجم البقعة 12 * 20mm ، 12 * 35mm
درجة حرارة
الكريستال C ؛ deg و 3 ~ 10-

متطلبات الطاقة AC220/110V، 50/60HZ

:mingliangkj حول

Weifang Mingliang الالكترونيات المحدودة (اختصار : MLKJ) هو المهنية للغاية و
exeperienced

.الشركة المصنعة لمعدات التجميل في الصين، لدينا قسم الإنتاج المهنية

.قسم مراقبة الجودة، قسم التخزين وقسم البيع والخدمات

وتستخدم على نطاق واسع منتجاتنا في صالون، عيادة والمنزل. السوق في جميع أنحاء العالم،
،بما في ذلك أوروبا

أمريكا الشمالية وآسيا وهلم جرا



آلات الجمال ونحن ننتج --

808nm ليزر ثنائي (استخدام الذهب القصدير تلبد شريط الليزر، TEC المكثف، إيطاليا
(المستوردة مصباح

Nd yag الليزر (شريط ليزر المستوردة، 5 رؤساء العلاج)

(ليزر بيكو ثانية (ستة رؤساء العلاج

(رئيس المسح المستوردة ،W RFثاني أكسيد الكربون ليزر كسور (40

(ليزر الصمام الثنائي (إزالة الأوعية الدموية المتخصصة 980

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

SHR (سوبر إزالة الشعر)

(ثنائي القطب RF، MONOPOLAR RF، RF ثلاثي) RF التجويف فراغ

ND YAG ليزر IPL ،الليزر Nd yag معدات التجميل متعددة الوظائف (ليزر الصمام الثنائي
(....الليزر

البحث والتطوير واختبار الجودة

1.Weifang Mingliangkj الالكترونيات المحدودة (اختصار: MLKJ) لديه 13 عاما في صناعة
الجمال

2.We لديها المهنية الإنتاج قسم البحث والتطوير

.جودة مراقبة قسم، قسم التخزين والقسم بيع والخدمات.3






