


>>Machine 14-inch large screen
>>3000W machine Güç to ensure the treatment effect
>>1-10HZ fast Sıklık and 15x25mm nokta boyutu ensures faster, smooth and effective treatment
>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple dalga boyus
>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, ayrıca farklı



vücut parçası. Yeni operatör için güvenli bir parametre sağlamak için
>> Long life time More than 40 millions çekim gold laser diode module, anti high temperature.

Sap, tedavi için uygun olan sadece 350g ağırlığındadır.

>>12 piecs or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all
demands of hair removal on the whole body;



>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;
>Super sapphire touch Soğutma system ensures painless and comfortable treatment;

Uzun yaşam süresi 20-40 milyon çekim

Hız 808nm: Tüm saç tipleri için altın standart dalga boyu
Alex 755nm: Sarı saçlar, ince saçlar için özel etkilidir
Uzun Darbe 1064nm: Koyu, bronzlaşmış cilt için özel etkili en iyi kalite ipl shr opt lazer / nd yag /
alexandrite lazer epilasyon makinesi fiyatı







modeli 808V27- diyot lazer
Lazer Tipi 808nm diyot lazer veya 755/808/1064 3 dalga
Görüntülemek 14 inç dokunmatik ekran sistemi
Wavelength 808nm/7558081064
shots 20-40 milyon atış
Enerji 10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Frequency 1-10HZ
Cooling Çift TEC soğutma
Power 3000W
Spot size 12*35mm veya 12*20mm seçim için
Gerilim Seçim için 110V/60HZ veya 220V/50HZ
Şirket Profili
1. Weifang Mingliang şirketi 15 yıllık güzellik ekipmanları üretim tecrübesine sahiptir.
güzellik enstrümanında.



102 ülkeye satıldı ve dünya çapında 600000'den fazla kuruma hizmet veriyor Güzellik işini
kolaylaştırın.

2.Destek makine kabuğu OEM ， Makine sistemi OEM ， kendi logonuzu ekleyebilirsiniz....

3.Profesyonel Üretim Ar-Ge departmanımız var. Alüminyum kutu paketleme makinesi,
güvenlik koruması ile sağlam ve dayanıklıdır ve makinenizin eve güvenli bir şekilde
ulaşmasına yardımcı olur!



Şimdi bize ulaşın
24 saat çevrimiçi!


