
Tıbbi CE, ISO13485'i ciddi şekilde geçti
İki yıl garanti, sonsuza kadar bakım.
Satış ekibimiz, makineyi satın almadan önce size profesyonel tavsiyelerde bulunacaktır.
Distribütörler için ücretsiz teknik eğitim mevcuttur.
Tüm alıcılar için operatör videosu mevcuttur.
Güncelleme için ücretsiz teknik.
Skype ile çevrimiçi destek, Youtube'da video ve e-posta.

Kolu Ayrıntıları
Alma Soprano Ice Platinum Lazer epilasyon makinesinin tedavisi
1. Alma Lazer teknik, tüm cilt ve kıl tiplerine uygundur.
2. Kollar: 1000W veya 1200W, bir nokta boyutu 12*20mm, diğer 12*35mm
3. Hızlı tedavi: 1-10Hz frekans, ABD ithal lazer çubukları.
4. Sürekli çalışma 12 saat: Hava su benzersiz 1200W TEC soğutma sistemi, sabit su sıcaklığını 24 ℃



kontrol eder, makinenin çalışmasını sağlar
sürekli tüm gün, hatta yazın bile klima lazer epilasyon makinesi olmadan
1000W veya 1200W veya 1600W Lazer epilasyon makinesi

Soprano Titanyum Lazer epilasyon makinesinin kolu
1.12 * 20mm tutamak, yüz epilasyonu ve diğer küçük yerler gibi vücudun küçük kısımlarında olabilir.
2.12*35mm sırt, kol ve bacak gibi vücudun büyük kısımlarında kullanılabilir
3. İthal ABD lazer yığını, güçlü enerji, en uzun kullanım ömrü ile. bu serideki en iyi lazer lazer epilasyon
makinesi

>>Germany Emitter, strong Enerji
>>1200W power of hair removal on the whole body;
>>1-10Hz fast Sıklık
>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Lazer, dört dalga boyu çıkışı içerir, geniş bir uygulanabilirliğe sahiptir.
Kırmızının giderilmesinde belirli bir terapötik etkiye sahiptir.
kan çizgileri, varisli damarlar, anti-inflamatuar, epilasyon, beyazlatma ve cilt gençleştirme.



Ekran Sistemi



Soprano Titanyum Lazer epilasyon makinesinin ekranı
1) Dokunmatik Ekran: 12.4 inç kullanımı kolay.
2) seçtiğiniz için 6 luanguage.
3) Seçim için renk, ayrıca LOGO'nuz ekrana ve makine kabuğuna ücretsiz olarak konabilir
modeli Soprano Titanyum Lazer epilasyon makinesi
lazer tipi titanyum lazer epilasyon
lazer çubuğu 12 bar, 1200W, 10bar 1000W, ABD'den ithal
Ekran sistemi 12 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
Lazer kolu çekimleri 40 milyon kez
Energy 10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Darbe Süresi 40~800ms ayarlanabilir
Frequency 1~10Hz

Soğutma sistemi

TEC kondansatör 1200W
Hava ve yakın su sirkülasyonu
Yarı iletkenli tedavi başlığı
soğutma sıcaklığı ayarlanabilir

nokta boyutu 12*20mm, 12*35mm
kristal sıcaklığı -10~3°C
Güç gereksinimi AC220/110V, 50/60HZ



Şirket Profili



mingliangkj hakkında:
Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (kısaltma: MLKJ) son derece profesyonel ve deneyimli bir güzellik
üreticisidir.
Çin'de ekipman, profesyonel Üretim departmanımız, Kalite Kontrol departmanımız, Depolama
departmanımız ve Satış ve Servisimiz var.
departman. Ürünlerimiz salon, klinik ve evde yaygın olarak kullanılmaktadır. Avrupa, Kuzey Amerika,
Asya ve dahil olmak üzere dünya çapında pazar
böyle devam ediyor. Firmamız güzellik endüstrisinde 13 yıldır ve ürünlerin kalitesine ve fiyatına ödeme
yapmaktadır.
Ürün paketleme
1.Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (kısaltma: MLKJ) güzellik endüstrisinde 15 yıldır
2.Profesyonel Üretim Ar-Ge departmanımız var
3. Kalite Kontrol departmanı, Depolama departmanı ve Satış ve Servis departmanı.




