
תיאור מוצרים
?למה לבחור פלטינה קרח הסופרן שלנו
!להסרת שיער תוך דקה, ללא כאבים ,TEC.טכנולוגיית קירור 1
לייזר דיודה מאפשר לאור לחדור עמוק יותר לתוך העור ובטוח יותר מלייזר אחר, מכיוון שהוא יכול למנוע .2
את פיגמנט המלנין באפידרמיס של העור, אנו יכולים להשתמש בו להסרת שיער לצמיתות של כל השערות בכל 6
.סוגי העור סוגים, כולל העור השזוף
מתאים לכל שיער לא רצוי באזורים כמו פנים, זרועות, בתי שחי, חזה, גב, ביקיני, רגליים... יש לו גם את .3
.חידוש העור והידוק העור בו זמנית
!!תדר 1-10 הרץ. טיפול מהיר!!! מכונה להסרת שיער מהירה וקבועה. ללא כאבים.4









.איכותית מיובאת מגרמניה nmידית דיודה לייזר 755/808/1064
;(ננומטר לעור לבן (שיער עדין וזהוב 755
808nm לעור ניטרלי צהוב;
(ננומטר לעור שחור (שיער שחור 1064



אפקט טיפול
הסרת שיער מהירה / ללא כאב / לצמיתות
...מתאים לכל שערות לא רצויות באזורים כמו פנים, זרועות, בתי שחי, חזה, גב, ביקיני, רגליים
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יתרון של אלמה סופרן קרח פלטינה

יש לו אפקט קירור טוב יותר. ,TEC השתמש בקבל (1
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2) השתמש במשאבת לחץ גבוה מיובאת מאיטליה.
.3) ודא שהמכונה פועלת באופן קבוע במשך 24 שעות, אפילו בקיץ

תצוגת מסך
 מסך מגע גדול בגודל 12.4 אינץ', בעיצוב אנושי .1
זכר/נקבה, חלקי גוף, 6 סוגי עור לאופציה. .2
.3. אנגליתשפת האם שלך
(...בחינם (לוגו/מערכת OEM שירות תוכנית .4



Alma Soprano ICE Platinum מפרט מפורט של
פריט nm808nm1064nmלייזר דיודה אנכי 755
סוג לייזר לייזר דיודה, 12 בר
כוחו של כל בר וואט 100
מערכת תצוגה 'מסך מגע צבעוני אמיתי בגודל 12.4 אינץ
אֹרֶך גַל 808nm/755nm/1064nm
גודל נקודה מ"מ/12*35 מ"מ 20*12
תוחלת חיים של ידית לייזר 808nm:לפחות 10,000,000-40,000,000 יריות
אֵנֶרְגִיָה 10-150 J/cm2 150 מתכוונן (עדJ/cm2 אופציונלי)
משך הדופק 10 ~ 400ms מתכוונן
תדירות ;הרץ 1.0-10
מערכת קירור אווירסגירת זרימת מיםTEC קונדנסר מוליכים למחצה
ידית כוח ואט/800 ואט / 1000 וואט 600
כוח מכונה 2000W



מקור חשמל 220V/50HZ 110 אוV/60HZ
טמפרטורת קריסטל מעלות צלזיוס 5~20-
טמפרטורת המכונה מעלות צלזיוס טמפרטורה קבועה 24
דרישת חשמל AC220V/110V 50~60Hz
משקל ברוטו ק"ג 80

המפעל שלנו
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