
ברצינות ,CE Medical, ISO13485 עבר את
.אחריות לשנתיים, תחזוקה לנצח
.צוות המכירות שלנו יספק ייעוץ מקצועי לפני שאתה קונה את המכונה
.הדרכה טכנית חינם למפיצים זמינה
.סרטון מפעיל זמין לכל הקונים
.טכני חינם לעדכון
.ואימייל YouTube-תמיכה מקוונת באמצעות סקייפ, וידאו ב

פרטי ידית
 טיפול במכונת הסרת שיער בלייזר אלמה סופרנו אייס פלטינום
עלמה לייזר טכני, מתאים לכל סוגי העור והשיער. .1
גודל ספוט אחד 12*20 מ"מ, השני 12*35 מ"מ ,Wאו 2W 1200. ידיות: 1000
פסי לייזר מיובאים בארה"ב. ,3Hz. טיפול מהיר: תדר 1-10
ייחודית, שולטת בטמפרטורת מים קבועה 4W TEC ,℃24. עבודה רציפה 12 שעות: אווירמיםמערכת קירור 1200



להבטיח שהמכונה עובדת
ברציפות כל היום, גם בקיץ ללא מזגן מכונת הסרת שיער בלייזר
Wאו W 1600או W 1200מכונת הסרת שיער בלייזר בעוצמה של 1000

ידית מכונה להסרת שיער בלייזר סופרנו טיטניום
ידית 1.12*20 מ"מ תוכל על חלקים קטנים של הגוף, כגון הסרת שיער בפנים ומקומות אחרים.
2.12*35 מ"מ יכול להשתמש בחלקים גדולים של הגוף, כגון גב, זרוע ורגל
3. עם ערימת לייזר מיובאת בארה"ב, אנרגיה חזקה, תוחלת החיים הארוכה ביותר. הלייזר הטוב ביותר בקו זה
במכונת לייזר להסרת שיער

>>Germany Emitter, strong אֵנֶרְגִיָה
1200<<W power of hair removal on the whole body;
>>1-10Hz fast תדירות
>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



 .הלייזר מכיל פלט של ארבעה אורכי גל, בעל מגוון רחב של ישימות
יש לו השפעה טיפולית מסוימת על הסרת אדום
.פסי דם, דליות, אנטי דלקתיות, הסרת שיער, הלבנה וחידוש העור



מערכת מסך



מסך של מכונה להסרת שיער בלייזר סופרנו טיטניום
1) מסך מגע: 12.4 אינץ' קל לתפעול.
2) 6 שפות לבחירתך.
3) צבע לבחירה, ניתן לשים את הלוגו שלך על המסך ועל מעטפת המכונה בחינם
דֶגֶם מכונת הסרת שיער בלייזר סופרנו טיטניום
סוג לייזר הסרת שיער בלייזר טיטניום
בר לייזר מיובא מארה"ב ,Wבר W, 101000בר, 1200 12
מערכת תצוגה 'מסך מגע צבעוני אמיתי בגודל 12 אינץ
זריקות ידית לייזר מיליון פעמים 40
Energy 10~150 j/cm2, מתכוונן
משך הדופק 40 ~ 800ms מתכוונן
Frequency 1~10Hz

מערכת קירור

TEC 1200W קונדנסר
אוויר וסגור זרימת מים
ראש טיפול עם מוליכים למחצה
טמפרטורת קירור מתכווננת

גודל נקודה מ"מ, 12*35 מ"מ 20*12
טמפרטורת קריסטל מעלות צלזיוס 3~10-
דרישת חשמל AC220/110V, 50/60HZ



פרופיל החברה



:mingliangkj על
Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd (ראשי תיבות:MLKJ) היא יצרנית יופי מקצועית ובעלת ניסיון רב
ציוד בסין, יש לנו מחלקת ייצור מקצועית, מחלקת בקרת איכות, מחלקת אחסנה ומכירה ושירות
מחלקה. המוצרים שלנו נמצאים בשימוש נרחב בסלון, במרפאה ובבית. שוק ברחבי העולם, כולל אירופה, צפון
אמריקה, אסיה ו
.כך הלאה. לחברה שלנו יש 13 שנים בתעשיית היופי, ומשלמים את האיכות והמחיר של המוצרים
אריזת מוצר
יש 15 שנים בתעשיית היופי (MLKJ:ראשי תיבות) Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd.ל-1
2. יש לנו מחלקת מחקר ופיתוח ייצור מקצועי
.3. מחלקת בקרת איכות, מחלקת אחסנה ומחלקת מכירה ושירות




