
V28: Diode Lazer epilasyon makinesi
1) Daha Güçlü, Daha Hızlı, Daha Akıllı Tüy alma
2) Yeni 3D teknolojisi 755nm 810nm 1064nm
3) Daha güçlü 800/1000/1200/1600 watt, %40 daha hızlı



Neden tüm güzellik salonları, güzellik uzmanları 808nm diyot Lazer epilasyon makinesini
tercih ediyor?
A) Daha güvenlidir, cilt ve ter bezleri üzerinde yan etkisi yoktur, iz bırakmaz.
B) 755nm808nm1064nm ， tüm cilt tipleri için uygundur, siyah ten ve ince saçlar kolayca tedavi edilebilir,
her tipe uygundur.
C) Uzun lazer genişliği, yüksek enerji, saç köklerinin ısı biriktirmesi için etkili, Kalıcı epilasyon.
D) Çabuk! Büyük nokta boyutu 12 * 35mm, tedavi hızını, tedavi hızını ve verimliliğini isteyebilir.
E) Güçlü soğutma sistemi, anlık epidermal anestezi yapabilir, sırasında ağrısız olmaz.
Kulplar Hakkında



Soprano buz titanyum 808nm diyot lazer epilasyon makinesi
Hızlı tedavi için büyük 12*20mm/12*35mm nokta boyutu
I-VI cilt tipleri ve bronzlaşmış cilt, güvenli ve ağrısız kalıcı epilasyon

En önemli şey 3 dalga boyu 7558081064 optimal tedaviyi kapsar ağrısız kanıtlanmış güvenlik kalıcı
epilasyon
Bütün cilt türleri için



ICE PLUS sürekli soğutma sistemi. Tedavi süreci daha konforludur.
24 saat kesintisiz çalışabilir.



Ekran Görüntüleme Makinesi Programı
1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunuş
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi akıllı yazılım ayarı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (dil/logo/sistem/renk...)





Ar-Ge tasarımı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan tasarım ve geliştirme ekipleri.
Sertifikalı ve test edilmiş olgun üretim hattı ve kalite kontrol ekibi ve standart üretim hattı.
En çok önemsediğimiz şey, yüksek kaliteli ürünlerin işbirliğini sürdürmek için standart olmasıdır.

Ürün parametreleri



modeli Diyot Lazer V28
Lazer Tipi Almanya/ABD ithal, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Görüntülemek 14----15.6 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu 755nm 808nm 1064nm
çekim 40 milyon atış
Enerji 10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık 1-10HZ
Soğutma TECHavaSu Soğutma
Güç 3500W
nokta boyutu 12*20mm/12*35mm seçim için
Gerilim Seçim için 110V/60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlık 95Kg
Brüt ağırlık 105Kg
makine boyutu 45*52*110 cm
Kutu boyutu 56*70.4*125 cm
Teslim süresi: Ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü
Teslimat yolu: hava, DHL, TNT, Fedex veya teslimat acentesi ile
Teslimattan önce: video ve resimleri test etme
Teslimattan sonra Garanti: 2 yıl, kusursuz satış sonrası hizmet sunuyoruz
paket kral ve nakliye






