ESPECIFICAÇÃO
Fonte de laser
Tipo de Laser

Laser de Diodo

Laser de Diodo para Depilação

Comprimento De Onda
Energia
função
Modo De Operação

Braço, Barba, Peito,
Axila,Virilha, Perna

velocidade do ponto
Largura Do Pulso
Forma do raio
Condução luz
Dica de arrefecimento
temperatura

upto

Características Generales
Fuente De Alimentación
Sistema de Arrefecimento

Water cooling equipped with chiller

Dimensões
Peso
Display

Ecrã táctil a cores LCD

Introdução

Pulso Tipo Triplo

Sistema de depilação ( diodo 808nm ) é um dispositivo de terapia de luz não-invasiva especialmente concebido para eliminar os pelos indesejados de todas as partes do corpo. O diodo
laser gera uma luz de comprimento de onda de 808nm que tem como alvo o folículo piloso de
forma direta.
A extremidade da peça foi desenvolvida de modo a proteger a camada externa da pele através
da diminuição da temperatura da superfície, a fim de evitar danos térmicos a partir de pelo
feixe de laser.

Disparo de alta velocidadede 15 Hz permite acumular
energia no folículo e tratar-lo de forma eficaz e sem dor
Varios modos de pulso que fornece energia forte e pode
reduzir o número de tempo para tratar

<Short Pulse>

<Long Pulse>

<Combi Pulse>

GUI amigável do usuário
Tratamento de remoção para cada área
usa seu próprio parâmetro
BRAÇO

BARBA

PEITO

AXILAS

VIRILHA

PERNA

Características
O tamanho da ponteira é de 11x15mm, o que oferece
alta fluência até 60J / cm2 com taxa de repetição 15Hz
O resfriamento da ponteira pode chegar até: -5 ℃
Durabilidade longa com fonte de energia estável
Curto tempo de tratamento, aplicável para pelos finos
e grossos

O cristais usados para resfriamento fornecem
proteção à epiderme sem risco de congelamento e
máximo conforto para o paciente durante e após o
tratamento
Tratamento livre de dor e ardência pode ser aplicado:
nos braços, barba, seios, axilas, virilha, pernas etc.

Imagens clínicas (antes e depois)

Beard

Armpit

Arm

Leg

SHR método de tratamento pode ser
utilizado para todos os tipos de pele
(Energia baixa com alta frequência)
Diferentes tipos de pulso para cada tipo
de pele
Interface conveniente ajustável em uma
única tela

