




Laserowa maszyna do usuwania włosów z diodami Szczegóły

1.) Bezpieczne trwałe usuwanie owłosienia ze wszystkich rodzajów skóry
2.) Szafirowy kryształ chłodzący lodem, do bezbolesnego usuwania włosów.



Moc rękojeści lasera diodowego do usuwania włosów

rozmiar plamki 12 * 20 mm, 10 barów 1000 w / 12 barów 1200 w.

rozmiar plamki 12 * 35 mm, 16 barów 1600 W.





*Ze specjalną technologią chłodzenia (chłodzenie TEC)chłodzi skórę i chroni ją przed zranieniem i
dotknięciem

bardzo bezpieczny i wygodny * Do trwałego usuwania owłosienia, odpowiedni dla wszystkich kolorów
skóry.

Bezbolesny! najszybsza technologia usuwania włosów, najpopularniejsza! Odpowiednie do pielęgnacji
każdego rodzaju skóry i włosów.

3 fale działają jednocześnie w tym samym uchwycie
Uchwyt 1000w, 1200w, 1600w
755nm dla białej skóry (cienkie, złote włosy)
808nm dla żółtej / neutralnej skóry
1064nm dla czarnych (czarne włosy)





Duży ekran dotykowy o przekątnej 1,14 cala, humanizowany
2. Mężczyzna / kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski Twój język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo / system...)



Informacje o rozmiarze

Pozycja Pionowy laser diodowy 755nm 808nm 1064nm
Typ lasera Laser diodowy, 10 barów / 12 barów / 16 barów
Moc każdego paska 50w
System wyświetlania 14-calowy, kolorowy ekran dotykowy
Długość fali 808nm / 755nm / 1064nm
Rozmiar plamki 12 * 20mm² / 12 * 35mm²
Żywotność rękojeści lasera 808nm: co najmniej 10 000 000-40 000 000 zdjęć
Energia Regulacja 10-150 J / cm2 (opcjonalnie do 150 J / cm2)
Czas trwania impulsu Regulacja 40 ~ 800 ms
Częstotliwość 1,0-10 Hz;
System chłodzenia Skraplacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięta cyrkulacja wody
Moc obsługi 1000 w / 1200 w / 1600 w
Moc maszyny 2000w
Źródło elektryczne 220 V / 50 HZ lub 110 V / 60 HZ
Temperatura kryształów -10 ~ 3 ° C
Temperatura maszyny 27 ~ 31 ° C



wymaganie mocy AC220V / 110V 50 ~ 60Hz
Waga brutto 95 kg

Nasza fabryka

 

1. Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (skrót: MLKJ) jest wysoce profesjonalnym i
doświadczonym

producent sprzętu kosmetycznego w Chinach, ma 13 lat w branży kosmetycznej





2.Posiadamy profesjonalny dział badań i rozwoju produkcji,

Może zapewnić wsparcie techniczne, 2 lata gwarancji
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