




Detalhes da máquina de depilação a laser de diodo

1.) Remoção segura e permanente de pelos em todos os tipos de pele
2.) Cristal de safira de resfriamento de gelo congelado, para remoção de pelos sem dor.



Máquina de depilação a laser de diodo poder lidar com

tamanho do ponto 12 * 20 mm, 10 bares 1000w / 12 bares 1200w.

tamanho do ponto 12 * 35 mm, 16 barras 1600w.





*Com tecnologia de refrigeração especial (TEC-refrigeração), resfrie a pele e proteja-a de
ferimentos e alcance

muito seguro e confortável * Para depilação permanente, adequado para todas as cores de pele.

Indolor! a tecnologia de remoção de cabelo mais rápida, a mais popular! Ternos para todos os tipos de
tratamento de pele e cabelo.

As 3 ondas funcionam na mesma alça ao mesmo tempo
1000w, 1200w, alça de 1600w
755 nm para pele branca (cabelo fino e dourado)
808 nm para pele amarela / neutra
1064 nm para preto (cabelo preto)





Grande ecrã táctil de 1,14 polegadas, com design humanizado
2. Masculino / feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês sua língua nativa.
4. Serviço gratuito do programa OEM (logotipo / sistema...)



Informação de tamanho

Item Laser de diodo vertical 755nm 808nm 1064nm
Tipo de laser Laser de diodo, 10bars / 12bars / 16bars
Potência de cada barra 50w
Sistema de exibição Tela de toque true color de 14 polegadas
Comprimento de onda 808nm / 755nm / 1064nm
Tamanho Spot 12 * 20 mm² / 12 * 35 mm²
Vida útil do cabo do laser 808 nm: pelo menos 10.000.000-40.000.000 de fotos
Energia 10-150 J / cm2 ajustável (até 150J / cm2 opcional)
Duração do pulso 40 ~ 800ms ajustável
Frequência 1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeração Condensador semicondutor TEC ar circulação fechada de água
Handle Power 1000w / 1200w / 1600w
Potência da máquina 2000w
Fonte elétrica 220V / 50HZ ou 110V / 60HZ
Temperatura do cristal -10 ~ 3 ° C
Temperatura da máquina 27 ~ 31 ° C



Requisito de energia AC220V / 110V 50 ~ 60Hz
Peso bruto 95KG

Nossa fábrica

 

1. Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (abreviatura: MLKJ) é altamente profissional e
experiente

fabricante de equipamentos de beleza na China, tem 13 anos na indústria da beleza





2. Temos departamento profissional de P&D de produção,

Pode fornecer suporte técnico, garantia de 2 anos
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