
Opis produktów
Dlaczego warto wybrać nasz sopran lodowy platynowy?
Technologia chłodzenia 1.TEC, do usuwania włosów w 1 minutę, bezbolesna!
2. Laser diodowy umożliwia wnikanie światła głębiej w skórę i jest bezpieczniejsze niż inne lasery,
ponieważ może uniknąć pigmentu melaniny w naskórku skóry, możemy go użyć do trwałego usuwania
włosów wszystkich kolorowych włosów na wszystkich 6 rodzajach skóry rodzaje, w tym opalona skóra.
3. Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka
piersiowa, plecy, bikini, nogi... Ma również jednocześnie odnawianie skóry i napinanie skóry.
4. Częstotliwość 1-10 Hz. Traktuj szybko!!! Maszyna do szybkiego i trwałego usuwania owłosienia.
Bezbolesny!!









Wysokiej jakości rękojeść do diody laserowej 755/808/1064nm sprowadzona z Niemiec.
755 nm dla białej skóry (cienkie, złote włosy);
808nm dla żółtej neutralnej skóry;
1064nm dla czarnej skóry (czarne włosy)



Efekt leczenia
Szybka/bezbolesna/trwała depilacja
Nadaje się do niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa,
plecy, bikini, nogi...
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Zaleta platyny lodowej alma soprano

1) Użyj skraplacza TEC, ma lepszy efekt chłodzenia.
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2) Użyj włoskiej importowanej pompy wysokociśnieniowej.
3) upewnij się, że maszyna pracuje nieprzerwanie przez 24 godziny, nawet latem.

Wyświetlacz
1. Duży ekran dotykowy o przekątnej 12,4 cala, zaprojektowany z myślą o humanizacji
2. Męskie/żeńskie, części ciała, 6 typów skóry do wyboru.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)



Szczegółowe specyfikacje Alma Soprano ICE Platinum
Przedmiot Pionowy laser diodowy 755nm 808nm 1064nm
Typ lasera Laser diodowy, 12 barów
Moc każdego paska 100W
System wyświetlania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12.4 cala
Długość fali 808nm/755nm/1064nm
Rozmiar plamki 12*20mm²/12*35mm²
Żywotność uchwytu
laserowego 808nm: co najmniej 10 000 000-40 000 000 zdjęć

Energia 10-150 J/cm2 regulowany (do 150J/cm2 opcjonalnie)
Czas trwania impulsu 10 ~ 400 ms regulowany
Częstotliwość 1,0-10 Hz;
System chłodzenia Skraplacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody;
Moc uchwytu 600 w/800 w/1000 w
Moc maszyny 2000w



Źródło elektryczne 220V/50HZ lub 110V/60HZ
Temperatura kryształu -20~5°C
Temperatura maszyny stała temperatura 24°C
wymaganie mocy AC220V/110V 50~60Hz
Waga brutto 80 kg

Nasz zakład
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