
!שנים מפעל מקצועי 13
!שנים Alibaba 10 ספק זהב
 

מכונה מסך גדול בגודל 14 אינץ ' <<
כדי להבטיח את אפקט הטיפול W>> עוצמת מכונה 3000



 מ"מ מבטיח טיפול מהיר, חלק ויעיל x25>> תדר מהיר 1-10 הרץ וגודל ספוט 15
אורכי גל משולשים מושלמים nm / 808nm / 1064nmגל יחיד או 755 808 <<
>> מערכת בסיס נתונים קלה להפעלה, יכולה לעשות את הטיפול לפי מצב גבר ונשים, גם חלק גוף
 שונה. כדי להבטיח פרמטר בטוח למפעיל חדש
.זמן חיים ארוך יותר מ 40 מיליון יריות. מודול דיודות לייזר זהב, אנטי טמפרטורה גבוהה <<

פילטרים כפולים לשמירה על איכות המים <<
קירור אוויר קירור מים קירור מוליכים למחצה TEC >> קירור
, שמרו על טמפרטורת המים 26 ℃ -28 ℃ כל הזמן
>> 24 שעות ממשיכות בעבודה
 ,>> מערכת בסיס נתונים קלה להפעלה, יכולה לעשות את הטיפול לפי מצב גבר ונשים
גם חלק בגוף שונה. כדי להבטיח בטוח
פרמטר למפעיל חדש
>> זמן חיים ארוך יותר מ -40 מיליון יריות
.מודול דיודות לייזר זהב, טמפרטורה אנטי גבוהה



תיאור מוצר



 
יתרון פלטינום קרח סופרן
 
 .הסרת שיער ללא כאבים, ללא תופעת לוואי <<
 
 פולטת גרמניה, אנרגיה חזקה <<
>> 1600W כוח הסרת שיער בכל הגוף;
תדר מהיר של 1-10 הרץ <<
.משאבת מים באיטליה, זה יכול לשמור על מכונת עבודה 24 שעות ללא עצירה <<



פלטינה של קרח סופרן עלמה

הסרת שיער ללא כאבים, ללא תופעת לוואי. .1
2. כוח חזק, גרמניה מיובאת מודול דיודות לייזר, 10 בר, 12 ברים, 16 ברים זמינים.
3. גודל נקודה גדול 12 * 20 מ"מ או 12 * 35 מ"מ, להסרת שיער מהירה.
ניתן לשלוט על טמפרטורת ,TEC 4. מערכת הקירור הטובה ביותר: אוויר מים מעבד מוליכים למחצה
.שעות עבודה ברציפות C-28 ° C, 24 ° המים בין 26
ידית פרטים



משקל הידית 350 גרם בלבד, מה שנוח לטיפול

W / 1200Wכוח Dilas, 800 / 600 חתיכות או 16 חתיכות סרטי לייזר מקוריים של גרמניה 12 <<
מסוגלים לענות על כל הדרישות של הסרת שיער בכל הגוף; >> תדר מהיר 1-10 הרץ וגודל ספוט
15x25 מ"מ מבטיח טיפול מהיר, חלק ויעיל; >> מערכת קירור מגע ספיר סופר מבטיחה טיפול ללא
;כאבים ונוחים

ידית זמן חיים ארוך 20-40 מיליון יריות

אורך גל סטנדרטי מוזהב לכל סוגי השיער :nmמהירות 808
יעיל במיוחד לשיער בלונדיני, שיער עדין :nmאלכס 755
ipl shr opt laser / nd יעיל ספציפי לעור כהה ושזוף האיכות הטובה ביותר :nmדופק ארוך 1064



yag / alexandrite לייזר מחיר מכונת הסרת שיער
 
מוצרי פרמנטרים
התאמה אישית של תמיכה בצבע מכונה
פנו למנהל העסקים לבחירת הצבע שאתם אוהבים


