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LIGHT4YOU
Cepat tempat 60000 PULSED LIGHT-menyakitkan-a breeze

• 7 warna layar sentuh layar"
• 60000 spot
• Besar ukuran daerah yang diobati untuk satu Spotlight: ben 7,5 cm2
• Gabungan pendingin udara + air dan termoelektrik sejuk
• Perawatan: laju pendinginan handpiece dan teknologi canggih, menjamin penurunan
yang signifikan dari masa pengobatan.

PROFESIONAL udara dan air COOLED peralatan
Cahaya berdenyut, inovatif, cepat dan efektif, non-invasif hair removal
pengobatan. Menggunakan energi berfokus Xenon lampu, aplikasi bertindak secara
langsung pada rambut bola lampu dengan hasil yang luar biasa. Intensitas tinggi foto-
pencukuran IPL eksploitasi prinsip selektif photothermolysis, menghasilkan serangkaian
berkedip yang menghambat sel-sel yang bertanggung jawab untuk pengembangan
rambut, berkontribusi progresif dan permanen menghilangkan rambut yang tidak
diinginkan.

SEJARAH MEDIS TERKOMPUTERISASI
Sejarah medis terkomputerisasi sederhana dan intuitif. Hanya tekan video di fungsi yang
diinginkan dan perangkat yang memungkinkan Anda untuk mudah menganggap semua
parameter untuk mengatur perawatan yang tepat-semua dalam hitungan detik.
LIGHT4YOU menentukan tingkat yang sesuai kekuasaan dan filter khusus digunakan
untuk pengobatan, dengan memilih, dalam beberapa langkah video, parameter seperti
warna kulit dan rambut warna dan penampilan. Pada akhir video akan menampilkan,
untuk verifikasi Anda sesuai, ringkasan data yang dipilih dan akan melanjutkan untuk
pengobatan.

FOTO PEREMAJAAN-PENGOBATAN
(opsional)-tidak untuk digunakan oleh operator di Italia (Dewi 110/2011).
Foto-peremajaan dicapai berkat efek menguntungkan diproduksi oleh berdenyut cahaya
perawatan, yang merangsang daerah yang terkena, kebangkitan fungsi yang tepat dan
alami. Teknologi inovatif yang ditawarkan oleh LIGHT4YOU menunjukkan perbaikan yang
terlihat kelainan kulit seperti: rosacea, keriput, dangkal kapiler, hypotonicity epidermis.
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Cerah flash mampu mengaktifkan kulit, yang menstimulasi produksi kolagen baru, yang
merevitalisasi tekstur kulit dan konsistensi.
• Spot 15 mm x 50 mm (7.5 cm2)
• Filter (2)
• Foto-pencukuran:
-600 nm filter (cocok untuk kulit jenis saya-II-III)
-nm 640 filter (cocok phototype IV-V-VI)
• Energi yang dipancarkan: disesuaikan 0,5 untuk 18 J/cm2
• Amplitudo tempat 20 ms
• Satu atau beberapa tempat spot fungsi (output terus-menerus
iklan untuk mempercepat proses)
• Jeda antara iklan di beberapa tempat mode: adjustable
1 s ke 4 s
• Waktu pengisian pulsa: 250 ms (0.25 detik)
• Cahaya unit sistem pendingin: gabungan
air + air + termoelektrik sejuk
• Pengaturan suhu kristal emisi
kulit kontak:-5 º C sampai 5 ° C
• Seumur hidup 60000 tempat lampu
• Konsumsi daya rata-rata dalam operasi: 180 W
• Daya maksimum pengisian: 2200 W
• Tegangan 230 V/50 Hz
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