
ألما سوبرانو آيس بلاتينيوم 808 نانومتر دايود ليزر سائق ألما ليزر لإزالة الشعر آلة
لصالون التجميل

مزايا برنامج تشغيل ليزر ديود 808 نانومتر

yag و nmسرعة Alex 755nm ، 808 التكنولوجيا المتقدمة: 3 موجات ليزر ألما ديود. 3 موجات .1
1064nm للخيارات ، تناسب جميع أنواع البشرة والشعر ، أيضًا مدبوغ.

.قوي: شرائط الليزر الألمانية ، وحدة الليزر الذهبية ، 10 بار ، 12 بار ، 16 بار اختياري .2



.المعالجة السريعة: التردد 1-10 هرتز ، العلاج أثناء التنقل .3

.فعال: بقعة كبيرة بحجم 15 * 25 مم لإزالة الشعر بسرعة .4

علاج غير مؤلم: زجاج الياقوت ، بلتيير ياباني ، تأثير تبريد الثلج المجمد ، علاج غير .5
.مؤلم

فريد من نوعه للهواء والماء ، يتحكم في درجة TEC التشغيل المستمر 12 ساعة: نظام تبريد .6
حرارة الماء الثابتة البالغة 27 ℃ ، ويضمن التشغيل المستمر للآلة طوال اليوم ، حتى في
.الصيف بدون تكييف

.سرعة دوران الماء: مضخة مياه إيطال بتدفق 6.5 لتر / دقيقة .7

الليزر ديود سائق nmدعم تفاصيل 808



قضبان ليزر مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية ، 10 بار / 12 بار / 16 بار ، 40-25
.مليون طلقة

.نقطة كبيرة 12 مم * 20 مم ، 12 مم * 35 مم لاختيارك

.كريستال الياقوت الثلجي المجمد لإزالة الشعر بدون ألم



بوصة تعمل باللمس ، سهل التشغيل 12

أجزاء الجسم للذكور / الإناث ، 6 أنواع من الجلد اختيارية ، سهلة التشغيل ، يمكن إضافة لغة
.مخصصة



nmالمعلمات التقنية لبرنامج تشغيل ليزر الصمام الثنائي 808

اسم المنتج ألما سوبرانو آيس بلاتينيوم 808 نانومتر دايود ليزر سائق ألما ليزر
لإزالة الشعر آلة لصالون التجميل

شريط ليزر مستورد من الولايات المتحدة الأمريكية ، 10/12/16 بار
الطول الموجي 755nm 808nm 1064nm / 808 أوnm فقط
طاقة جول / سم 2 0-150
تكرر هرتز 1-10
عرض النبض مللي ثانية 40-800
LCD تعمل واجهة مع شاشة تعمل باللمس TFT True Color LCD شاشة 10

نظام التبريد رأس لتنقية الهواء والمياه المغلقة مع درجة حرارة قابلة للتعديل
لتبريد أشباه الموصلات

قوة واط 3000
مصدر كهربائي فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز 220

 

808nm وظيفة سائق الليزر ديود

آلة إزالة الشعر ذات الطول الموجي الثلاثي هي لإزالة الشعر بشكل سريع ودائم ، فهي تزيل
جميع أنواع الشعر من جميع أنواع البشرة بما في ذلك الجلد المدبوغ ، ولا تسبب حروق الجلد ،
.ولا تتلف الجلد ، ولا تندب ، ولا آثار جانبية




