
1. Üç dalga boyu diyot lazer.
2.Alman veya ABD'den ithal edilen altın lazer çubukları, 40.000.000 daha uzun ömür.
3. Güvenli, Hızlı, Ağrısız, Kalıcı
4. Tüm cilt ve saç stili epilasyon için
6 ten rengine sahip 5.14.0 inç gerçek renkli dokunmatik ekran.
6.İki model seçilebilir, tek kulplu veya çift kulplu



Süper iyi soğutma sonuçları sağlamak için bu makinenin içindeki en gelişmiş TEC soğutma sistemi.
24 saat çalışma süresi.Safir malzeme.Gerçek Ağrısız deneyim!

1)10 bar/ 12 bar/ 16 bar, 10-40 milyon atış.
2) hızlı epilasyon için büyük nokta 12*24mm/12*36mm.
3) Ağrısız epilasyon için donmuş buz soğutma safir kristali.
4) Almanca'dan ithal edilen yüksek kaliteli altın lazer çubuğu.
5) Tedavisi kolay 350g kadar düşük tıbbi tutamak.



ekran sistemi



1. 14 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarlanmış.
2. Erkek/kadın, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. 6 dil sistemi, ana dil ne istersen.
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo/sistem...)

Ürün adı Lightsheer Diode Laser 7558081064nm Alma Laser Soprano Ice xl platin
epilasyon makinesi

lazer çubuğu Almanya/ABD ithal, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
dalga boyu 755nm 808nm 1064nm/ veya tek 808nm
Enerji 0-150J/cm2
Sıklık 1-10hz
Darbe genişliği 40-800ms
Operatif LCD Arayüzü 14.0 TFT Gerçek Renkli LCD dokunmatik ekran

Soğutma sistemi Hava ve Kapalı Su Devresi Arıtma başlığı, yarı iletken soğutma sıcaklığı
ayarlanabilir

Güç 4000W
Elektrik kaynağı 220V/50HZ veya 110V/60HZ
KB/G.W 62kg/78kg



mingliangkj hakkında:

WeiFang Mingliang, geliştirme konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir güzellik cihazı şirketidir,
Firmamız güzellik endüstrisinde 14 yıldır ve ürünlerin kalite ve fiyatına ödeme yapmaktadır. IPL serisi,
808nm diyot lazer serisi de dahil olmak üzere güzellik ekipmanlarının üretimi, satışı ve servisi , çok
fonksiyonlu güzellik makinesi serisi, Elight serisi, Q Switch ND YAG lazer serisi, Kavitasyon vakumlu RF
serisi, Tek RF serisi vb. Özellikle taşınabilir ve dikey çok fonksiyonlu güzellik makinesine odaklanıyoruz,
güzellik makinesi pazarında çok popüleriz.

>>OEM your own machine body.
>>OEM your own program software.
>>OEM pretty machine colors.
>>Print your LOGO on machine body and screen.



Sertifika Ekranı

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?action=contact_action&domain=1&id=60742066214&id_f=IDX1ukzzbu-MQEO7mIBQ5IWH6xEPZ38b0Ea0ITrAvRotY7psly_D6PFKwFzANDmHcw_2&mloca=main_en_detail&tracelog=tracedetailfeedback&umidToken=Be56e5d64e4e41e7a73dee617faa05911



