
Avantajlar
1.3 dalga diyot lazer 1064nm808nm755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir
Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1000W/ 1200W /1600W tutamak
2. Büyük nokta boyutu 12*20mm, 12*35mm yüz ve vücut epilasyon çözümü!
3. Soğutma sistemi: Su soğutma Hava soğutma 1400w TEC Soğutma 3'ü 1 arada Sistem, 24 saat kesinti
yok.
4. Uzun ömür: çift yaşam desteği garantisi

Diyot lazer epilasyon makinesi.
* Pigmentasyon yok. Her türlü cilt için uygundur;
* Her türlü cilt için uygundur;
* Güvenli ve Hızlı.
* Uluslararası Epilasyon Altın Standardı;
* Optimum lazer dalga boyu;
* Uzun lazer darbe genişliği (10ms ila 800ms);
Sap sadece 350g ağırlığında! 15*20mm, 12*35mm yüz ve vücut epilasyon çözümü!

https://smayer.en.alibaba.com/contactinfo.html


Soğutma sistemi:
Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi,
makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesinti yok.



Three Waves lazer, tüm cilt ve saç tipleri tedavisi için uygun olan 755nm 808nm 1064nm'yi birleştirir.
Beyaz ten (ince/altın saç) epilasyon için 755nm.
Sarı (doğal) cilt epilasyonu için 808nm.
Siyah ten (siyah saç) epilasyon için 1064nm.
Alma soprano buz platin diyot lazer epilasyon makinesinden önce ve sonra





Ürün Açıklaması
Lazer dalga boyu/tipi alma soprano buz platin diyot lazer epilasyon makinesi fiyat lazer 755/808/1064
Güç 3000W;
Lazer enerji çıkışı 0-150J/cm2 (ayarlanabilir)
Lazer darbe genişliği 10-800ms (ayarlanabilir);
Darbe çıkış frekansı 1-10Hz;
nokta boyutu 12*35mm²/12*20mm² seçeneği
Operatif LCD Arayüzü 10.4——12 TFT Gerçek Renkli LCD dokunmatik ekran
Soğutma sistemi
Lazer çubuğu:

SuhavaTEC kondenser
10 veya 12 veya 16 ADET çubuk seçeneği

Paket Boyutu: 115*59*61 cm
Alma Soprano Buz lazer makinesi için profesyonel OEM, ODM hizmeti:
A) Makineniz için istediğiniz rengi yazdırın, siz ve müşterinizin favorisi olun.
B) Logonuzu makine kabuğuna yazdırın ve karşılama arayüzü olarak sisteme ekleyin.
Dünyada ayrıcalıklı hale getirin.
C) Sizin ve müşterinizin ihtiyacına göre makine sistemine herhangi bir dil ekleyin.
D) Kiralama işi yapmak için Uzaktan Kiralama Sistemini makineye ekleyin.
E) Size özel makine kabuğu tasarlayın, piyasada kendi markanızı oluşturun.
F) Makinenin yeni arayüzünü ve sistemini tasarlayın, siz ve müşterileriniz için en uygun hale getirin.
G) Sizi ve müşteri talebinizi karşılamak için en yeni teknolojiyi geliştirin.






