“ Daha güçlü, daha hızlı, daha akıllı.”

50 milyon atış garantisi
Diyot lazer yeniden keşfedildi!

1200 w Yüksek Enerjili Lazer Epilasyon Cihazı
24 ay başlık garantisi,
100 Milyon atış ömrü,
50 Milyon atış garantisi,
Acısız, güvenilirliği ispatlanmış,
%100 hızlı tedavi verimliliği,

Yüksek Kalite Güvencesi
Yüksek kalite Alman üretimi diyot barlar
Eşzamanlı temas soğutma
Doğru lazer atış alanı
Yüksek enerjinin mükemmel etkinlikte kullanımı
Ve kısa atış aralığı süresi ( 10 ms’ de 10 J / cm2 )

808 nm
Lazer Epilasyonun Altın Oranı

Su Geçirmezlik Testi:
Tam Sızdırmaz, Buğu Önleyici,
Yüksek Güvenilirlik

Epidermis güvenliği
Doğru penetrasyon derinliği
Hemoglobin ve/veya su emilimini en aza indirir
Kıl folikülündeki melaninin mümkün olan en yüksek
lazer enerji emilim seviyesi

Hızlı Lazer Epilasyon
1200W diyot barlar / Doğru lazer atış alanı / Daha Etkili
Dudak çevresi epilasyonu yaklaşık 1 dakika
Koltukaltı epilasyonu yaklaşık 2 dakika
Bikini bölgesi epilasyonu yaklaşık 2 dakika
Kol epilasyonu yaklaşık 3 dakika
Bacak epilasyonu yaklaşık 3 dakika

Bikini Bölgesi
2 dakika
Kol
3 dakika

Koltukaltı
2 dakika

Çalışma sırasında bile

yanma riskini azaltır.
Lazer barlarının yüksek kalitesini güvence altına almak için toz ve statik elektrik olmayan ortamda yapılan
yüksek standartlarda montaj ve kalite kontrolü.
Yenilikçi Sıcaklık Kontrollü Soğutma Sistemi
24 saat kesintisiz acısız tedaviyi mümkün kılar
Sürekli ve güçlü temas soğutma
Su sıcaklığını 20-26°C arasında tutar

Kolay kullanım sağlayan akıllı ara yüz
Cilt rengi, kıl tipi, kıl rengi ve cinsiyete göre önceden
belirlenmiş parametreler.
9 farklı dil seçeneği

Kapsamlı teknik kontrol sistemi
En güvenli çalışma ortamını ve kolayca sorun
gidermeyi garanti eder.

Birden fazla mod seçimleri: SHR, HR
Size çoklu tedavi yöntemleri sunar: Devinimli ya
da sabit HR yöntemleri, uygulamanızın değişen
ihtiyaçlarını karşılamak için size sunulan farklı
yöntemler.

Gelişmiş Performans Sağlamak İçin Yüksek Kaliteli Yedek Parçalar
ABD’den partikül ve su filtreleri. Diyot lazeri korumak için safsızlıkları ve iyonları tamamen temizler.

Dudak çevresi
1 dakika

1200 Watt

İthal CPC su konnektörleri Su sızdırılmalarını engeller, hızlı ve kolay tak ve çalıştır özelliği ile kolay su
değişimi imkânı sağlar.

Güçlü ve Hafif Başlık
Yüksek lazer enerji çıkışı		
Doğru lazer atış alanı			
Yüksek güvenilirlik ve uzun başlık ömrü
Eşzamanlı temas alanı soğutma

Bacak
3 dakika

Termo-elektrik soğutma sistemi (TEC) Sabit soğutma sistemi, su sıcaklığını 20-26 °C tutar. Tedavi
sırasında etkili buzlu temasla soğutma yapılmasına olanak sağlar. Hareketli parça olmadan daha az
gürültü ve titreşim.

: 1200 W
: 12 x12 mm2
: 2 yıl
: -3°C

Opsiyonel Başlık : 1800 W
Atış alanı		 : 10 x 20 mm2
Yüz Başlığı
Kulaklar, burun delikleri ve kaş ortası vb. gibi
ulaşılması zor bölgelere ulaşmak için.

Japon üretimi TEC soğutma peltierleri Başlıkta sabit ve sürekli temas soğutmasını sağlar.
Özel güç kaynağı. Yüksek kaliteli güç kaynağı, makinenin sabit enerji çıkışını sağlar.
Sıkı kalite kontrol sistemi:
Hammadde denetimi, yarı mamul denetimi, üretim denetimi, sevkiyat öncesi denetimlerinden oluşan kalite
kontrol sistemi sayesinde yüksek kaliteyi garanti eder.
Tüm parçalar Askeri endüstri standartlarındadır. İstikrar, tutarlılık ve güvenlik sağlar. Ör. lazer güç kaynağı
TUV tarafından onaylı, dalga filtresi EC tarafından onaylı vb.

ORJİNAL 1200 W DİYOT LAZER SİSTEMİ
Almanya’dan ithal tam ve düzgün enerji çıkışını garanti eden lazer barlar. Mükemmel ve etkili epilasyon sonuçlarına
ulaşılması için yüksek güç enerjisi verimi.
100 MİLYON ATIŞ VE 2 YIL GARANTİ
En uzun kullanım ömrü, kısa sürede yatırımınızdan yüksek getiri elde edeceksiniz.
BUZ BAŞLIK - SÜREKLİ TEMAS SOĞUTMA
Temas ettiği bölgede cildi sürekli olarak soğutur, hastaların tamamen acısız ve rahat bir seans geçirmelerini sağlar.
UZUN SÜRE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA
Güçlü soğutma özelliği ile cildi -3°C kadar soğutur. İleri düzey sürekli dalga teknolojisi
sayesinde tüm gün çalışabilmenizi sağlar.
SU GEÇİRMEZ, YANMAZ, DAYANIKLI LAZER BARLAR
Lazer barlar suya karşı tamamen dayanıklıdır. Özel tasarımı sayesinde başlığın
anormal su sızıntıları nedeniyle yanmasını önler.

TEKNİK ÖZELLKİLER
Lazer Kaynağı

Diyot (devamlı dalgaboyu)

Lazer Dalga Boyu

808nm

Diyot Barlar Menşei

Almanya

Modlar

SHR/HR/SR

Atış Alanı

12x12 mm2

Frekans

120 J/cm2 ’ye kadar (HR mod);
25 J/cm2 ’ye kadar (SHR mod).

Atış Aralığı

10 -100 ms

Atış Hızı

10Hz’ ye kadar

Güç

1200 W

Soğutma

Güçlü Safir Temas Soğutma

Ekran

10.4” Renkli LCD Dokunmatik Ekran

Nominal giriş gücü

AC230V ± 10%, 15A ± 60/50Hz/AC110V
± 10%, 60 Hz; (Opsiyonel)

Elektriksel Gereksinimler

110/220V 15A max 50/60 Hz.
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