
Diode Laser

H πιο 
ολοκληρωμένη
λύση για την
αποτρίχωση



Περιστροφή οθόνης 
οριζόντια / κάθετα

Τοuch screen οθόνη  
με εύχρηστο μενού

Υποδομή σύνδεσης 
Aμερικάνικης κατασκευής “plug and play”  
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  
(έως και 10 φορές περισσότερο  
από τον ανταγωνισμό)

Micro-channel water cooling 
To νερό ψύχεται  σε κάθε φύλλο λέιζερ,  
μειώνει  τη μέγιστη θερμότητα που λαμβάνει 
χώρα κατά τη διάρκεια των shots

Ξεχωριστά συστήματα νερού  
και ηλεκτρισμού, μεγάλη ασφάλεια

Bραβευμένο Laser

Γερμανικής κατασκευής 
Ισχύς: 600w

Mεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερότητα

Tεχνικά άρτια εσωτερική δομή, παρέχει 
σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος στο bar, 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής της κεφαλής

Εργονομικός σχεδιασμός της χειρολαβής 
για την αποφυγή ατυχήματος που μπορεί να 
συμβεί κατά τη διάρκεια μιας μακράς διάρκειας 
θεραπείας

Ψύκτρες 
Αμερικάνικης κατασκευής βελτιώνουν διπλά  
την αποτελεσματικότητα του ψυγείου. 

Σταθερό σύστημα ψύξης, διατηρεί συνέχεια  
τη θερμοκρασία του νερού στους 26-28°C 

        24ωρη συνεχή εργασία

       Η δομή της κατασκευής των ψυκτρών διατηρεί  
     τη θερμοκρασία στην επιφάνεια εργασίας στους  
    0-3°C, προκειμένου να εξασφαλίζει μια θεραπεία    
     άνετη και χωρίς πόνο
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3 για όλους τους τύπους δέρματος

3 ακόμη και για μαυρισμένα δέρματα

3 με σάρωση για ταχύτητα εφαρμογής

3 με παγωμένο κρύσταλλο για ανώδυνη και ασφαλή εφαρμογή

Diode Laser

Laser type Diode laser 

Display 15” color touch LCD screen 

Μήκος κύματος λέιζερ 808 nm 

Treatment laser spot 12 x16 mm2 

Πλάτος παλμού 2 ~ 100 ms
 (συνεχώς ρυθμιζόμενο)

Πυκνότητα ενέργειας 2 ~ 120J / cm2 
 (συνεχώς ρυθμιζόμενη)

Συχνότητα παλμών 0.5~10Hz 

Ψύξη Κλειστό κύκλωμα ψύξης νερού, 
 η επαφή ψύξης για την κεφαλή 
 είναι 0 ~ 3 ° C

Τροφοδοσία AC 220/50Hz 
 AC 110/60Hz 

Power 1500W

Μέγεθος 59 x 59 x146 cm 

Καθαρό βάρος 45 kg 

Συσκευασία Αλουμίνιο
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