
K HDدستگاه لیزر موهای زائد سفارشی با کیفیت بالا با صفحه نمایش 14 اینچی 4
ارتقاء سیستم، کنترل درجه حرارت
نیازهای مختلف خود را برآورده کنید

>>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,
همچنین قسمت های مختلف بدن. برای اطمینان از پارامتر ایمن برای اپراتور جدید
>> Long life time More than 40 millions shots
ماژول دایود لیزر طلایی، ضد دمای بالا

>>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,
همچنین قسمت های مختلف بدن. برای اطمینان از پارامتر ایمن برای اپراتور جدید
>> Long life time More than 40 millions shots



حذف موهای زائد بدون درد، بدون عارضه جانبی. .1
2. قدرت قوی، آلمان ماژول دیود لیزری، 10 بار، 12 بار، 16 بار در دسترس را وارد کرد.
3. اندازه نقطه بزرگ 12 * 20 میلی متر یا 12 * 35 میلی متر، برای از بین بردن سریع موهای زائد.
دمای آب را می توان بین 26 درجه سانتی گراد ،TEC 4. بهترین سیستم خنک کننده: کندانسور نیمه هادی هوا آب
.تا 28 درجه سانتی گراد، 24 ساعت کار مداوم کنترل کرد

دسته تنها 350 گرم وزن دارد که برای درمان راحت است

>>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;



طول عمر طولانی 20-40 میلیون شات را مدیریت کنید

سرعت 808 نانومتر: طول موج استاندارد طلایی برای انواع مو
الکس 755 نانومتر: موثر ویژه برای موهای بلوند، موهای نازک
Long Pulse 1064nm: برای پوست های تیره و برنزه با بهترین کیفیت موثر است


