
V28: מכונה להסרת שיער בלייזר דיודה 
 הסרת שיער חזקה יותר, מהירה יותר וחכמה יותר (1
nm 810nm 1064nmטכנולוגיית תלת מימד חדשה 755 (2
חזק יותר 800/1000/1200/1600 וואט, מהיר יותר ב-40% (3



?nmמדוע כל מכוני היופי, קוסמטיקאיות מעדיפות מכונת הסרת שיער בלייזר דיודה 808
.א) בטוח יותר, ללא תופעות לוואי על עור ובלוטות הזיעה, ללא צלקת
מתאים לכל סוגי העור, ניתן לטפל בקלות בעור שחור ושיער עדין, מתאים לכל ,nm808nm1064nmב) 755
.הסוגים
.ג) רוחב לייזר ארוך, אנרגיה גבוהה, יעיל עבור זקיקי השיער מייצרים הצטברות חום, הסרת שיער לצמיתות
.ד) מהר! גודל נקודה גדולה 12*35 מ"מ יכול לעורר את מהירות הטיפול, מהירות הטיפול והיעילות
.ה) מערכת קירור חזקה יכולה לעשות הרדמה אפידרמיסית רגעית, ללא כאבים במהלך
לגבי ידיות



דיודה nmמכונה להסרת שיער בלייזר סופרנו קרח טיטניום 808
גודל נקודה גדול 12*20 מ"מ/12*35 מ"מ לטיפול מהיר
ועור שזוף, הסרת שיער לצמיתות בטוחה וללא כאבים I-VI סוגי עור

הדבר החשוב ביותר 3 אורכי גל 7558081064 המכסים את הטיפול האופטימלי ללא כאבים בטיחותית מוכחת הסרת
 שיער לצמיתות
לכל סוגי העור



.תהליך הטיפול נוח יותר.ICE PLUS מערכת קירור רציפה
.זה יכול לעבוד ברציפות במשך 24 שעות



תוכנית מכונת תצוגת מסך
מסך גדול בגודל 14 אינץ', מגע מהיר
2. זכר ונקבה, 6 חלקי גוף, תוכנה חכמה להגדרת 6 סוגי עור
3. 6 אפשרויות שפה, ניתן להוסיף את שפת האם שלך
(...בחינם (שפה/לוגו/מערכת/צבע OEM 4. שירות תוכנית





.עיצוב מו"פ צוותי עיצוב ופיתוח מארה"ב וגרמניה
.קו ייצור בוגר מוסמך ונבדק וצוות בדיקת איכות וקו ייצור סטנדרטי
.מה שהכי חשוב לנו הוא מוצרים באיכות גבוהה הם הסטנדרט לשמירה על שיתוף הפעולה

פרמטרי מוצר



דֶגֶם V28 דיודה לייזר
סוג לייזר גרמניה/ארה"ב יבוא, 10 ברים, 12 ברים, 16 ברים
לְהַצִיג הניתן למגע Kמסך 14----15.6 אינץ' 4
אֹרֶך גַל ננומטר 808 ננומטר 1064 ננומטר 755
יריות מיליון יריות 40
אֵנֶרְגִיָה 10~150 j/cm2, מתכוונן
תדירות 1-10HZ
הִתקָרְרוּת TECקירור אווירמים
כּוֹחַ 3500W
גודל נקודה מ"מ/12*35 מ"מ לבחירה 20*12
מתח 110V/60HZ 220 אוV/50HZ לבחירה
משקל נטו ק"ג 95
משקל ברוטו ק"ג 105
גודל מכונה ס"מ 110*52*45
גודל קופסא ס"מ 125*70.4*56
 זמן אספקה: 3-7 ימי עבודה לאחר התשלום
או סוכן משלוח DHL, TNT, Fedex ,דרך משלוח: באוויר
לפני משלוח: בדיקת וידאו ותמונות
לאחר משלוח: שנתיים, מציע שירות לאחר המכירה ללא דופי
פאק מלך ומשלוח






