
!مصنع محترف لمدة 13 عامًا
!سنوات المورد الذهبي علي بابا 10
 

شاشة كبيرة بحجم 14 بوصة <<
>> قوة آلة 3000 واط لضمان تأثير العلاج



 وحجم البقعة 15 × 25 مم معالجة أسرع وسلسة وفعالة Hz>> يضمن التردد السريع 10-1
موجة واحدة أو 755 نانومتر / 808 نانومتر / 1064 نانومتر أطوال موجية ثلاثية 808 <<
مثالية
>> نظام قاعدة بيانات سهل التشغيل ، يمكنه إجراء العلاج عن طريق وضع الرجل ووضع المرأة ،
 أيضًا جزء مختلف من الجسم لضمان معلمة آمنة للمشغل الجديد
عمر طويل أكثر من 40 مليون لقطة. وحدة ليزر ديود ذهبية ، مقاومة درجات الحرارة <<
.العالية

فلاتر مزدوجة للحفاظ على جودة المياه <<
تبريد هواء تبريد بالماء تبريد بأشباه الموصلات TEC >> تبريد
، حافظ على درجة حرارة الماء 26 ℃ -28 ℃ طوال الوقت
>> يستمر العمل لمدة 24 ساعة
 ، >> نظام قاعدة بيانات سهل التشغيل ، يمكنه إجراء العلاج عن طريق وضع الرجل ووضع المرأة
أيضا جزء مختلف من الجسم. لضمان سلامة
معلمة لمشغل جديد
>> عمر طويل أكثر من 40 مليون طلقة
.وحدة ليزر ديود الذهب ، مكافحة ارتفاع درجة الحرارة



وصف المنتج



 
ميزة سوبرانو آيس بلاتينيوم
 
 .إزالة الشعر بدون ألم ، بدون آثار جانبية <<
 
 ألمانيا باعث ، طاقة قوية <<
قوة 1600 واط لإزالة الشعر على الجسم كله ؛ <<
Hzتردد سريع 10-1 <<
.مضخة مياه إيطالية ، يمكنها الحفاظ على عمل الماكينة لمدة 24 ساعة دون توقف <<



ألما سوبرانو آيس بلاتينيوم

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 ، TEC 4. أفضل نظام تبريد: الهواء الماء مكثف أشباه الموصلات
.الماء بين 26 درجة مئوية - 28 درجة مئوية ، 24 ساعة متواصلة العمل
التعامل مع التفاصيل



يزن المقبض 350 جرامًا فقط ، وهو مناسب للعلاج

W / 1200Wطاقة Dilas ، 800 / 600 قطعة أو 16 قطعة قضبان ليزر أصلية من ألمانيا 12 <<
Hzقادرة على تلبية جميع متطلبات إزالة الشعر من الجسم كله ؛ >> يضمن التردد السريع 10-1
معالجة أسرع وسلسة وفعالة ؛ >> يضمن نظام التبريد الفائق الذي x25mmوحجم البقعة 15
يعمل باللمس الياقوتي علاجًا غير مؤلم ومريح ؛

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
ipl shr نبضة طويلة 1064 نانومتر: سعر محدد فعال للبشرة الداكنة والمسمرة أفضل جودة ليزر



opt / nd yag / alexandrite الليزر سعر آلة إزالة الشعر
 
Paramenters المنتج
تخصيص دعم لون الجهاز
اتصل بمدير الأعمال لاختيار اللون الذي تريده


