
Wysokiej klasy, spersonalizowana maszyna do depilacji laserowej z 14-calowym ekranem 4K HD
Aktualizacja systemu, regulacja temperatury uchwytu
Spełnij swoje różne potrzeby

>>Machine 14-inch large screen
>>3000W machine power to ensure the treatment effect
>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment



>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,
również inna część ciała. Aby zapewnić bezpieczny parametr dla nowego operatora,
>> Long life time More than 40 millions shots
Złoty moduł diody laserowej, anty wysoka temperatura

>>Double filters to keep water quality
>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling,keep water temperature 26℃-28 ℃ all
the time
>>24 hours continues work
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,
również inna część ciała. Aby zapewnić bezpieczny parametr dla nowego operatora,
>> Long life time More than 40 millions shots



1. Bezbolesne usuwanie włosów, brak skutków ubocznych.
2. Mocna moc, Niemcy importowały moduł diody laserowej, 10 barów, 12 barów, 16 barów dostępnych.
3. Duży rozmiar plamki 12*20mm lub 12*35mm, do szybkiego usuwania włosów.
4. Najlepszy system chłodzenia: skraplacz półprzewodnikowy powietrze woda TEC, temperatura wody
może być kontrolowana w zakresie 26 ° C - 28 ° C, 24 godziny ciągłej pracy.

Uchwyt waży tylko 350g, co jest wygodne w leczeniu

>>12 piecs or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all
demands of hair removal on the whole body;
>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;
>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment;



Uchwyt Długa żywotność 20-40 milionów zdjęć

Prędkość 808nm: Złota standardowa długość fali dla wszystkich rodzajów włosów
Alex 755nm: Specyficzny dla blond włosów, cienkich włosów
Long Pulse 1064nm: Specyficzny skuteczny dla ciemnej, opalonej skóry najlepszej jakości


