
!لیزر دایود 1800 واتی با تکنولوژی خنک کننده خوب، برای رفع موهای زائد بدون درد *
لیزر دایود نور را قادر می سازد تا به عمق پوست نفوذ کند و ایمن تر از سایر لیزرها باشد. از *
آنجایی که می تواند از رنگدانه ملانین در اپیدرم پوست جلوگیری کند، می توانیم از آن برای از بین
.بردن دائمی موهای زائد تمام موهای رنگی در هر 6 نوع پوست استفاده کنیم
مناسب برای موهای ناخواسته در نواحی مانند صورت، بازوها، زیر بغل، سینه، پشت، بیکینی، پاها... *
.همچنین دارای جوانسازی پوست است
!!به سرعت!!! دستگاه حذف سریع و دائمی موهای زائد. بدون درد treament.فرکانس 1-10 هرتز *



نمایشگر دسته
لیزر دیود سه طول موج. 2. میلههای لیزر طلایی آلمان یا ایالات متحده با طول عمر بیشتر .1
40,000,000. 3. ایمن، سریع، بدون درد، دائمی 4. برای رفع موهای زائد تمام پوست و مو با صفحه نمایش
.لمسی رنگ واقعی 5.14.0 اینچی با 6 رنگ پوست



لیزر امواج 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر را ترکیب میکند و برای انواع
.پوست و مو مناسب است

نانومتر برای رفع موهای زائد پوست سفید (موهای ظریف/طلایی). 755
808nm .(طبیعی) برای رفع موهای زائد پوست زرد
1064 نانومتر برای رفع موهای سیاه پوست (موهای سیاه).
دستگاه لیزر موهای زائد قبل و بعد آلما سوپرانو آیس پلاتین دایود



پارامترهای محصول







مدل 808V29
نوع لیزر لیزر دایود 808 نانومتری یا 3 موج 755/808/1064 نانومتری ترکیبی
نمایش دادن قابل لمس Kصفحه نمایش 14 اینچی 4
طول موج 755/808/1064
عکس ها میلیون شات 20-40
انرژی 10 ~ 150 j/cm2، قابل تنظیم
فرکانس 1-10HZ
خنک کننده کمپرسور هوا آب
قدرت وات 3500
اندازه نقطه 12*24mm 36*12 یاmm برای انتخاب
ولتاژ ولت / 60 هرتز یا 220 ولت / 50 هرتز برای انتخاب 110
وزن خالص کیلوگرم 95
وزن ناخالص کیلوگرم 105
اندازه ماشین سانتی متر 105*40*53



اندازه جعبه 125*56*70.4
مقایسه اثر قبل و بعد

!حذف موهای زائد بدون درد، بدون عارضه! پوست خود را ابریشمی و پر از جذابیت کنید
نمایش سیستم صفحه نمایش



سیستم عامل
صفحه نمایش 14.0 اینچی *
سیستم چند زبانه *
کارکرد آسان با ارائه مهارت های عملیاتی و خدمات آموزشی *
سفارشی کرد scr آرم و زبان رایگان را می توان روی *

بخش سفارشی
شما می توانید صفحه آرم انحصاری خود را با توجه به نیاز خود سفارشی کنید
چرا ما را انتخاب کنید



 !سال سازنده با تجربه غنی در تولید ماشین آلات زیبایی 14
سال عرضه کننده طلایی علی بابا 13
تایید شده است TUV تایید شده گواهی های CE گواهینامه های
OEM سفارشی شخصی ساخته شده و





بسته بندی محصول
دستگاه بسته بندی جعبه آلومینیومی محکم و بادوام است، با حفاظت ایمنی، به دستگاه شما کمک می کند
!تا با خیال راحت به خانه برسد


