
وصف المنتجات
？لماذا تختار منتجنا بلاتينيوم آيس سوبرانو
!لإزالة الشعر في دقيقة واحدة ، غير مؤلم ، TEC تكنولوجيا التبريد .1
يمكن الليزر الثنائي للضوء من اختراق الجلد بشكل أعمق وأكثر أمانًا من الليزر الآخر ، لأنه يمكن أن.2
يتجنب صبغة الميلانين في بشرة الجلد ، ويمكننا استخدامه لإزالة الشعر بشكل دائم من جميع الشعر الملون
.على جميع أنواع البشرة الستة الأنواع ، بما في ذلك الجلد المدبوغ
مناسب لأي شعر غير مرغوب فيه في مناطق مثل الوجه والذراعين والإبط والصدر والظهر والبيكيني .3
.والساقين... كما أنه يحتوي على تجديد الجلد وشد الجلد في نفس الوقت
!!التردد 1-10 هرتز. المصابان بسرعة !!! آلة لإزالة الشعر بشكل سريع ودائم. غير مؤلم.4









.عالي الجودة مستورد من ألمانيا nmمقبض ديود ليزر 755/808 / 1064
نانومتر للبشرة البيضاء (شعر ذهبي ناعم) ؛ 755
نانومتر للبشرة الصفراء المحايدة ؛ 808
(نانومتر للبشرة السوداء (الشعر الأسود 1064



تأثير العلاج
إزالة شعر سريعة / غير مؤلمة / دائمة
مناسب لأي شعر غير مرغوب فيه في مناطق مثل الوجه والذراعين والإبط والصدر والظهر والبيكيني
...والساقين
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ميزة ألما سوبرانو آيس بلاتينيوم

له تأثير تبريد أفضل. ، TEC استخدام مكثف (1
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2) استخدام مضخة الضغط العالي المستوردة من إيطاليا.
.3) تأكد من أن الآلة تعمل باستمرار على مدار 24 ساعة ، حتى في فصل الصيف

شاشة عرض
 بوصة تعمل باللمس كبيرة ، تصميم أنسنة 12.4 .1
ذكر / أنثى ، أجزاء الجسم ، 6 أنواع للبشرة. .2
.3. اللغة الإنجليزية لغتك الأم
(...مجانية (شعار / نظام OEM خدمة برنامج .4



Alma Soprano ICE Platinum المواصفات التفصيلية لـ
غرض عمودي 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر ليزر ديود
نوع الليزر ليزر ديود ، 12 بار
قوة كل شريط واط 100
نظام العرض بوصة شاشة ملونة تعمل باللمس 12.4
الطول الموجي نانومتر / 755 نانومتر / 1064 نانومتر 808
حجم البقعة مم² / 12 * 35 مم² 20 * 12
عمر مقبض الليزر نانومتر: ما لا يقل عن 10،000،000-40،000،000 طلقة 808
طاقة (جول / سم 2 قابل للتعديل (حتى 150 جول / سم 2 اختياري 10-150
مدة النبض 10 ~ 400ms قابل للتعديل
تكرر هرتز 1.0-10
نظام التبريد هواء دوران ماء قريب TEC مكثف أشباه الموصلات
التعامل مع القوة واط / 800 واط / 1000 واط 600
قوة الآلة واط 2000



مصدر كهربائي فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220
درجة حرارة الكريستال درجة مئوية 5 ~ 20-
درجة حرارة الآلة درجة مئوية درجة حرارة ثابتة 24
متطلبات الطاقة AC220V / 110V 50 ~ 60 هرتز
الوزن الإجمالي كجم 80

مصنعنا
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