
عالية الدقة Kآلة إزالة الشعر بالليزر عالية الجودة المخصصة مع شاشة 14 بوصة بدقة 4
ترقية النظام ، التعامل مع درجة الحرارة يمكن التحكم فيها
تلبية احتياجاتك المختلفة

>>Machine 14-inch large screen
>>3000W machine power to ensure the treatment effect
>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment



>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,
أيضًا جزء مختلف من الجسم لضمان معلمة آمنة للمشغل الجديد
>> Long life time More than 40 millions shots
وحدة ليزر ديود الذهب ، مكافحة ارتفاع درجة الحرارة

>>Double filters to keep water quality
>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling,keep water temperature 26℃-28 ℃ all
the time
>>24 hours continues work
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,
أيضًا جزء مختلف من الجسم لضمان معلمة آمنة للمشغل الجديد
>> Long life time More than 40 millions shots



إزالة الشعر غير مؤلم ، أي آثار جانبية. .1
2. قوة قوية ، وحدة ليزر ديود مستوردة من ألمانيا ، 10 بار ، 12 بار ، 16 بار متوفرة.
3. بقعة كبيرة الحجم 12 * 20 مم أو 12 * 35 مم لإزالة الشعر بسرعة.
يمكن التحكم في درجة حرارة الماء بين TEC ، 26 4. أفضل نظام تبريد: الهواء الماء مكثف أشباه الموصلات
.درجة مئوية - 28 درجة مئوية ، 24 ساعة متواصلة العمل

يزن المقبض 350 جرامًا فقط ، وهو مناسب للعلاج

>>12 piecs or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all
demands of hair removal on the whole body;
>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;
>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment;



التعامل مع عمر طويل 20-40 مليون طلقة

سرعة 808 نانومتر: الطول الموجي القياسي الذهبي لجميع أنواع الشعر
Alex 755nm: فعال بشكل خاص للشعر الأشقر والشعر الناعم
نبضة طويلة 1064 نانومتر: أفضل جودة فعالة للبشرة الداكنة والمسمرة


