
Fda zatwierdza laser diodowy fryzjerów dla Dubai wypadanie
włosów.
W: strona główna.

 

 

Opis produktu.

 

https://sdmingliang.en.alibaba.com/


Dubai Advanced Diode Laser Fryzjer:

>>Nasze maszyny są używane. 2 moduły kompresji TEC.r, pełna moc do 400w.

>>Używamy go również. System chłodzenia saksopołowego szafirowego., temperatura głowicy
wynosi -5-3 stopniE C. Zabieg jest bardzo wygodny i bezbolesny.

>>Posiada zbiornik na wodę o pojemności 5 litrów wody. 12 wentylatorów powietrza. Dla
lepszego chłodzenia. System mieszania wysokiej częstotliwości do ciągłego użytkowania 24 godziny
na dobę.

Dubai Laser Fryzjer:

>>High power:

Pistolety laserowe mają 12 prętów i są bardzo wysoko skonfigurowane w tej branży. Taka liczba
wędzisk zapewnia dobrą skuteczność.

>>Big spot size hair removal laser:

15 x 25mm2 rozmiar plamki, skuteczne i szybkie wypadanie włosów.

>>At least 5000,000 longevity.

Ponieważ system chłodzenia pistoletu laserowego ma ogromny wpływ na żywotność pistoletu
laserowego, możemy zagwarantować 5000.000 skutecznych strzałów.

 



 

Kolorowy ekran dotykowy o przełęczy o przełęczy o przełęczy o przełęczy o przełęczy o
przełęczy o przełęczy — łatwy w obsłudze, odpowiedni dla 6 stylów skóry, wielojęzyczny:

 



Złącze uchwytu: Łatwe do wstawienia.

 



 

Pakowanie i transport.

Czas dostawy. Cala. 3 - 5 dni roboczych. Po złożeniu.
Sposób dostawy.Powietrza, morza i kurierów, takich jak DHL UPS TNT:
Przed dostawą. Sprawdź każdy szczegół urządzenia, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
Po porodzie. Gwarancja: 2 lata.i zapewniają nienaganną. Po - serwis sprzedaży.
Pakiet. Aluminiowe pudełko. Jest w nim piana, na zewnątrz są koła.

Informacje o firmie.



O mingliangkj:

Weifang Bright Electronics Co., Ltd. (MLKJ) jest profesjonalnym producentem sprzętu
kosmetycznego, z profesjonalnym działem produkcji, działem kontroli jakości, działem
magazynowym i działem usług sprzedaży. Nasze produkty są szeroko stosowane w salonach,
klinikach i domach. Rynki na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Azji i tak dalej. 13
lat. W branży kosmetycznej ludzie zwracają szczególną uwagę na jakość i cenę produktów.

Produkujemy maszyny kosmetyczne.

 

Laser diodowy 808nm. (Korzystanie ze złotych prętów laserowych do spiekania cyny,
kondensatorów TEC, włoskich lamp importowanych)

Nd domieszkowane z argonu aluminiowego lasera granatu. (Importowane pręty laserowe,
obróbka pierwsza 5)

Skórzany drugi laser. (6 głowic zabiegowych)

Część lasera dwutlenku węgla. (40W RF, głowica skanu importowa)

Laser diodowy 980. (Profesjonalne usuwanie naczyń)

Elight / IPL. (7 filtrów, duży rozmiar plamki 15 x 50 mm)



Miesiąc. (Super wypadanie włosów)

Wydrążanie, próżnia, RF. (Tripolar RF, Unodypolar RF, Bipolar RF)

Wielofunkcyjny sprzęt kosmetyczny. (Lasery diodowe, lasery cyrkonowe, lasery diodowe IPL,
lasery cyrkonowe...)

Najczęściej zadawane pytania.

Q1. Czy ta firma jest niezawodna?

Odpowiedź: Weifang Bright Electronics Co., Ltd. została założona w 2005 roku, zajmująca się
sprzętem kosmetycznym i medycznym sprzętem laserowym, badaniami i rozwojem, sprzedażą i
obsługą posprzedażną, a nawet kilkoma polami IT i nieruchomościami. Mamy kolekcję światła,
maszyny, energii elektrycznej, medycyny jako jeden z profesjonalnego zespołu, dzięki czemu
utrzymujemy wiodącą pozycję w tej dziedzinie. Nasza fabryka ma ponad 100 pracowników na



5000m.sup2.

 

Q2. A co z dostawą?

MLKJ Odpowiedź: Możemy zapewnić usługi "od drzwi do drzwi drogą powietrzną lub morską", o ile
rzeczywiście o to poprosisz. Takie jak DHL, UPS, TNT, FedEx... Transport lotniczy i morski.

 

Sezon 3. Co to jest każda dostawa?

Odpowiedź MLKJ: 3 dni robocze. ogromne zapasy.

 

w IV kwartale. Jaka torba?

MLKJ Odpowiedź: Solidne i piękne aluminium / karton / drewna przypadku.

 

P5: Czy masz jakieś aktualne wsparcie techniczne?

Odpowiedź MLKJ: Mamy profesjonalny zespół wsparcia technicznego dla twojej terminowej obsługi.
Mamy dokumentację techniczną dla Ciebie, można również zadzwonić, kamera internetowa, czat na
żywo (googletalk, skype, yahoo, WhatsApp, viber...) Skontaktuj się z nami.

 

P6: Jaka jest metoda płatności?

MLKJ Odpowiedź: T / T, Western UNUNIN, zarządzane.

 

Pory. Czy chcesz nas wesprzeć, gdyby maszyna zepsuła się podczas transportu?

Odpowiedź MLKJ: Ogólnie rzecz biorąc, nasi klienci kupią ubezpieczenie przed wysyłką, aby uniknąć
strat spowodowanych przez szorstki transport. Pomożemy Ci rozwiązać twoje roszczenie w firmie
ubezpieczeniowej i odzyskać środki w odpowiednim czasie.


