
Máquina de depilação a laser personalizada de última geração com tela 4K HD de 14
polegadas
Atualização do sistema, controle de temperatura controlável
Atenda às suas diferentes necessidades

>> Máquina de tela grande de 14 polegadas



>> 3000W de potência da máquina para garantir o efeito do tratamento
>> Frequência rápida de 1-10 Hz e tamanho do ponto de 15 x 25 mm garantem um
tratamento mais rápido, suave e eficaz
>> 808 ondas simples ou comprimentos de onda triplos perfeitos 755nm / 808nm / 1064nm
>> Sistema de base de dados fácil de operar, pode fazer o tratamento por modo homem e
modo mulher,
também parte do corpo diferente. Para garantir um parâmetro seguro para o novo operador
>> Longa vida útil Mais de 40 milhões de fotos
Módulo de diodo laser de ouro, anti alta temperatura

>> Filtros duplos para manter a qualidade da água
>> Resfriamento TEC resfriamento de ar resfriamento de água resfriamento de
semicondutor, manter a temperatura da água de 26 ℃ -28 ℃ o tempo todo
>> 24 horas continua trabalhando
>> Sistema de base de dados fácil de operar, pode fazer o tratamento por modo homem e
modo mulher,
também parte do corpo diferente. Para garantir um parâmetro seguro para o novo operador
>> Longa vida útil Mais de 40 milhões de fotos



1. Remoção de cabelo indolor, sem efeito colateral.
2. Poder forte, módulo de diodo laser importado da Alemanha, 10bar, 12 bar, 16 bar
disponível.
3. Ponto grande tamanho 12 * 20 mm ou 12 * 35 mm, para remoção rápida do cabelo.
4. Melhor sistema de resfriamento: ar água condensador semicondutor TEC, a temperatura
da água pode ser controlada entre 26 ° C e 28 ° C, 24 horas trabalhando continuamente.

A alça pesa apenas 350g, o que é conveniente para o tratamento

>> 12 peças ou 16 peças Barras laser originais Germany Dilas, potência 600 / 800W /
1200W é capaz de atender todas as demandas de depilação em todo o corpo; >> Frequência



rápida de 1-10 Hz e tamanho de ponto de 15 x 25 mm garantem um tratamento mais rápido,
suave e eficaz; >> Sistema de resfriamento de toque super safira garante tratamento
confortável e indolor;

Lide com longa vida útil de 20 a 40 milhões de fotos

Velocidade 808nm: comprimento de onda padrão dourado para todos os tipos de cabelo
Alex 755nm: eficaz específico para cabelos loiros, cabelos finos
Long Pulse 1064nm: Específico eficaz para pele escura e bronzeada de melhor qualidade




