




פרטים על מכונת הסרת שיער בלייזר דיודות

הסרת שיער קבועה ובטוחה בכל סוגי העור (.1
.2.) קריסטל ספיר מקרר קפוא, להסרת שיער ללא כאבים



מכונת ידית להסרת שיער בלייזר דיודות

.wפסים w / 12 1200גודל נקודה 12 * 20 מ"מ, 10 פסים 1000

.wגודל נקודה 12 * 35 מ"מ, 16 פסים 1600





לקרר את העור ולהגן על העור מפני פגיעה והישג יד ,(TEC עם טכנולוגיית קירור מיוחדת (קירור*

.מאוד בטוח ונוח * להסרת שיער לצמיתות, מתאים לכל צבעי העור

.ללא כאבים! הטכנולוגיה המהירה ביותר להסרת שיער, הפופולארית ביותר! חליפות לכל סוגי העור והשיער

הגלים עובדים באותה ידית בו זמנית 3
w, 1200w, 1600wידית 1000
ננומטר לעור לבן (שיער עדין וזהוב) 755
808nm לעור צהוב / ניטרלי
1064nm לשחור (שיער שחור)





מסך מגע גדול בגודל 1.14 אינץ ', מעוצב אנושי
2. זכר / נקבה, חלקי גוף, 6 סוגי עור לאופציה.
3. אנגלית שפת האם שלך.
(...בחינם (לוגו / מערכת OEM 4. שירות תוכניות



מידע על גודל

פריט לייזר דיודה nm 808nm 1064nmאנכי 755
סוג לייזר לייזר דיודות, 10 סורגים / 12 סורגים / 16 סורגים
כוחו של כל סרגל 50w
מערכת תצוגה ' מסך מגע צבעוני אמיתי 14 אינץ
אֹרֶך גַל 808nm / 755nm / 1064nm
גודל נקודה 12 * 20mm² / 12 * 35mm²
אורך חיים של ידית לייזר ננומטר: לפחות 10,000,000-40,000,000 זריקות 808
אֵנֶרְגִיָה 10-150 J / cm2 150 מתכוונן (עדJ / cm2 אופציונלי)
משך הדופק 40 ~ 800ms מתכוונן
תדירות ;הרץ 1.0-10
מערכת קירור אוויר זרימת מים קרובה TEC מעבד מוליכים למחצה
לטפל בכוח 1000w / 1200w / 1600w
כוח מכונה 2000w
מקור חשמל 220V / 50Hz 110 אוV / 60Hz
טמפרטורת קריסטל מעלות צלזיוס 3 ~ 10-
טמפרטורת המכונה מעלות צלזיוס 31 ~ 27



דרישת חשמל AC220V / 110V 50 ~ 60Hz
משקל ברוטו ק"ג 95

המפעל שלנו

 

1. Weifang Sunshinekj אלקטרוניקה ושות 'בע"מ (קיצור: MLKJ) הוא מקצועי מאוד ובעל ניסיון

יצרנית ציוד יופי בסין, יש 13 שנים בתעשיית היופי





,מחלקה R & D יש לנו ייצור מקצועי .2

יכול לספק תמיכה טכנית, אחריות לשנתיים



https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.details.pronpeci14.5.52e61ee6hUNw5C&action=contact_action&domain=1&id=60770225719&id_f=IDX17BpA6MaXzT3xGERQtbUekz-ek5BvBHIuSeWVVA0TFikFICALLxscu0LGO9n9E7_s&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=B4b0aebe8b9807a3910123e45aeefa93a
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