
FDA-חלקי רפואי מאושר על ידי ה co2 מכירה חמה של ציוד לייזר

:חלקי נייד רפואי co2 יישום של לייזר ,1

;הסר אקנה, צלקת אקנה, צלקת וכן הלאה (1

;להפיג קמטים מסביב לעיניים, עורבים, וקמטים שנוצרו מחוסר מים (2

;striae gravidarum-להפחית ביעילות את הקמטים על הפנים, המצח, המפרקים וה (3

;וכתמים אחרים הנוצרים על ידי שינויים פתולוגיים היפרכרומיים nevus zygomaticus ,להפיג נמש (4

;להדק את העור ולהרים את הפנים (5

וצלקות עמוקות אחרות striae gravidarum הסר (6

הסר את כל הצבעים קעקוע (7

לחתוך עצם (8

פונקציית הידוק הנרתיק אופציונלית (9





:חלקי נייד רפואי co2 עומק טיפול של לייזר ,2

מתכוונן, מקסימום הוא 2 מ"מ. בגלל האור האינפרא אדום של μmחלקי הוא co2 50-2000 הטיפול בלייזר
10600 מיקרומטר

חלקי שולט בעומק 2 מ"מ כדי לפתור co2 אורך הגל ישנה את הסיבים האלסטיים בעומק של 2 מ"מ, כך שלייזר
את

בעיית עור מצולם



.נייד רפואי --- הידוק והתחדשות הנרתיק co2 אישה טיפול פרטי בלייזר חלקי ,3



:חלקי נייד רפואי co2 פרטי מכונה של לייזר ,4





:מסך מגע צבעוני אמיתי בגודל 5, 8.4 אינץ' של מכונת לייזר קו2 ניידת

מידע בסיסי

אֹרֶך גַל מיקרומטר, לייזר אינפרא אדום רחוק 10.6
תדר רדיו פועם 0.530 W

אולטרה דופק Wהספק מרבי: 120 .1
הוא אופציונלי μs רוחב דופק: 200 עד 500 .2

דוֹפֶק Wהספק ממוצע: 1-30

מצב מטריקס

סרוק גרפיקה גרפיקה מרובעת, מלבן, עגולה או מותאמת אישית
כמות נקודות נקודות לכל היותר 400
מצב עבודה מצב אולטרה-פולס
מצב סריקה סריקת רצף או סריקה אקראית
אנרגיית דופק 1mj 100 עדmj הוא אופציונלי עבור כל נקודה.

טֶכנִי
מִפרָט

מכשיר לייזר מכשיר לייזר אטום מגורה באמצעות זרם ישר
מיקוד הקבל f=50 מ"מ
זווית סטיית קרן מראד 0.3
גודל נקודה מ"מ מתכוונן 0.5-20
זמן קרינה / זמן מרווח שניות 1 0.01
קרן מכוונת nmלייזר מוליכים למחצה אדום mW, 635פחות מ-2
מכשיר להובלת קורות זרוע מפרקית עם שישה מקטעים ומשקל איזון

השירותים שלנו

אחריות (1

.אנו מספקים 2 שנות אחריות ללקוחות. תחזוקה חינם לכל החיים

הדרכה (2

אנו קר מציעים ללקוח שלנו הכשרה מקצועית, מבטיחים שלכל לקוח יש את הידע המקצועי בתפעול

!לאימון או אימון מקוון ישירות. ללא כל תשלום, בחינם DVD ,זמן

מקצועי ODM-ו OEM שירות (3

OEM/ODM מכיוון שאנו מייצור מכונות יופי מקצועי בסין, אנו יכולים להציע לכל מפיץ וסוחר את

!שירות ללא כל תשלום עיצובי, כל עצה מהלקוח שלנו תתקבל בברכה



עיצוב צבע ,Lauguage ,לוגו חינם (4

.אנחנו יכולים להוסיף את הלוגו שלך על מסך המכונה בחינם

.אנחנו יכולים לעצב את השפה שלך במסך בחינם

.אתה יכול לבחור כל צבע שאתה אוהב עבור המכונה

משלוח (5

.אנו נספק את המכונה תוך 3 ימים

.מדלת לדלת DHL אנחנו יכולים לספק את הסחורה לכל רחבי העולם. זה לוקח 3 ~ 5 ימים על ידי

אריזה ומשלוח

זמן משלוח ימי עבודה לאחר ששילמת 3-5
שיטת אספקה ..DHL UPS TNT מציע שירות מדלת לדלת באוויר, כגון
אֲרִיזָה קופסת אלומיניום חזקה עם קצף

מכונות יופי שאנו מייצרים--

(מנורה מיובאת איטליה ,TEC השתמש בבר לייזר סינטר פח זהב, מעבה) nmלייזר דיודה 808

(ראש סריקה מיובא ,40W RF) CO2 לייזר חלקי

(דיודה לייזר (הסרת כלי דם מיוחדים 980

Elight/IPL (7 מסננים, גודל נקודה גדולה 15*50 מ"מ)



(בר לייזר מיובא, 5 ראשי טיפול) Nd yag לייזר

(לייזר פיקושני (שישה ראשי טיפול

(דו קוטבי RF ,מונופולארי RF ,טריפולארי RF) RFקאוויטציהואקום

SHR (הסרת שיער סופר)

שאלות נפוצות

?האם זו חברה אמינה .1
Weifang Mingliang Development Co., Ltd הוקמה בשנת 2005, עוסקת במו"פ, מכירות ושירותי לאחר מכירה
של

ומגזר הנדל"ן. יש לנו איש מקצוע IT-מכשירים אסתטיים וציוד לייזר רפואי, אפילו חלק מתחום ה

צוות משתלב עם אופטיקה, מכונות, חשמל ורפואה, כדי לשמור אותנו קדימה בתחום זה. כיסויי מפעל

5000M2 .ויש לו יותר מ-100 עובדים

2: מה לגבי המשלוח?



,DHL, UPS, TNT אנו יכולים להציע שירותי מדלת לדלת בדרך אוויר או בים, רק תלוי בבקשתך בפועל. כגון

FEDEX... .באוויר; והתחבורה הימית

3: מה זמן האספקה?
3-5 ימי עבודה. מלאי ענק.

4: מהי החבילה?
מארז מסגסוגת אלומיניום חזק ויפה/מארז קרטון/מארז עץ.

5: האם יש לך תמיכה טכנולוגית בזמן?
יש לנו צוות תמיכה מקצועי בטכנולוגיה עבור השירותים שלך בזמן. אנו מכינים את המסמכים הטכניים

,סקייפ ,googletalk, MSN) עבורך, גם אתה יכול ליצור איתנו קשר בטלפון, מצלמת אינטרנט, צ'אט מקוון
yahoo...).

?מהי שיטת התשלום :6
T/T, .'ווסטרן יוניון, נאמנות וכו

7: אם המכונות נשברו במהלך המשלוח, האם תתמוך בנו?
.בדרך כלל הלקוח שלנו ירכוש את הביטוח לפני המשלוח, ימנע כל כסף שאבד מהובלה גסה

.אנו נעזור לך לפתור את התביעות מול חברות הביטוח כדי לגבות את כספך בחזרה בזמן


