
Descrição dos produtos
Por que escolher nossa platina de gelo soprano?
1.Tecnologia de refrigeração TEC, para depilação em 1 minuto, indolor!
2. O laser de diodo permite que a luz penetre mais profundamente na pele e mais segura do que outro
laser, porque pode evitar o pigmento de melanina na epiderme da pele, podemos usá-lo para a depilação
permanente de todos os pêlos coloridos em todos os 6 tipos de pele tipos, incluindo a pele bronzeada.
3. Adequado para qualquer pêlo indesejado em áreas como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni,
pernas... Também tem a renovação da pele e o aperto da pele ao mesmo tempo.
4.Frequência 1-10hz. Trate rapidamente!!! Máquina para depilação rápida e permanente. Sem dor!!









Alça de diodo laser 755/808/1064nm de alta qualidade importada da Alemanha.
755 nm para pele branca (cabelos finos e dourados);
808nm para pele neutra amarela;
1064nm para pele negra (cabelo preto)



Efeito do tratamento
Depilação rápida/indolor/permanente
Adequado para todos os pêlos indesejados em áreas como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni,
pernas...
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Vantagem da alma soprano gelo platina

1) Use o condensador TEC, tem melhor efeito de resfriamento.
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2) Use a bomba de alta pressão importada da Itália.
3) certifique-se de que a máquina funcione continuamente em 24 horas, mesmo no verão.

Tela de exibição
1. Tela sensível ao toque grande de 12,4 polegadas, projetada humanizada
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês sua língua nativa.
4. Serviço de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)



Especificações detalhadas do Alma Soprano ICE Platinum
Item Laser de diodo vertical 755nm808nm1064nm
Tipo de laser Laser de diodo, 12bars
Potência de cada barra 100w
Sistema de exibição Tela de toque de cor verdadeira de 12,4 polegadas
Comprimento de onda 808nm/755nm/1064nm
Tamanho do ponto 12*20mm²/12*35mm²
Vida útil do cabo a laser 808nm: Pelo menos 10.000.000-40.000.000 disparos
Energia 10-150 J/cm2 ajustável (até 150J/cm2 opcional)
Duração do pulso 10~400ms ajustável
Frequência 1,0-10 Hz;
Sistema de refrigeração Condensador semicondutor TEC ar circulação de água próxima
Lidar com energia 600w/800w/1000w
Potência da Máquina 2000w



Fonte elétrica 220V/50HZ ou 110V/60HZ
Temperatura do cristal -20~5°C
Temperatura da máquina 24°C temperatura constante
Requisito de energia AC220V/110V 50~60Hz
Peso bruto 80KG

Nossa fábrica
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