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LIGHT4YOU
Rask spot 60000 puls lys-smertefri-en bris

• 7 berøring skjermen fargen utfoldelse»
• 60000 spot
• Store størrelsen på det behandlede området for enkelt Spotlight: ben 7.5 cm2
• Kombinert kjøling luft + vann og termoelektrisk kjøligere
• Behandling: kjøling frekvensen av handpiece og den avanserte teknologien, garanterer
en betydelig reduksjon av behandlingstider.

PROFESJONELL luft og vann AVKJØLT utstyr
Pulserende lys, en nyskapende, rask og effektiv, ikke-invasiv håret fjerning
behandling. Bruke energien fokusert Xenon lys, programmet handlinger direkte på håret
pære med fantastiske resultater. Høy intensitet Foto-epilering IPL utnytter prinsippet om
selektiv photothermolysis, generere en rekke blinker som hemmer celler ansvarlig for hår
utvikling, bidra til progressiv og permanent fjerning av uønsket hår.

DATASTYRT MEDISINSK HISTORIE
Datastyrt medisinsk historie er enkelt og intuitivt. Trykk videoen på ønsket funksjon og
enheten lar deg enkelt vurdere alle parametere angitt riktig behandling – alt i løpet av
sekunder. LIGHT4YOU bestemmer det aktuelle makt og bestemt filter bruke for
behandling, velger, i noen få trinn video, parameterne som hudfarge og hårfarge og
utseende. På slutten av videoen viser, for din aktuelle bekreftelse, et sammendrag av
valgte data og fortsetter til behandling.

FOTO-FORYNGELSE BEHANDLING
(valgfritt)-ikke å bli brukt av operatøren i Italia (DM 110/2011).
En foto-fornyelse er oppnådd takket være de gunstige effektene produsert av pulserende
lys behandling, som stimulerer de rammede områdene, oppvåkning deres anstendige og
naturlige funksjon. Den nyskapende teknologien tilbys av LIGHT4YOU viste synlige
forbedringer i huden unormalt som: rosacea, rynker, overfladiske kapillærene, hypotonicity
av overhuden. Den lyse flash er dugelig å aktivere huden, stimulere produksjon av nye
kollagen, som revitalizes hudtekstur og konsistens.
• Spot 15 x 50 mm (7,5 cm2)
• Filtre (2)
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• Foto-epilering:
-600 nm filter (egnet for hud typer I-II-III)
-640 nm filter (passer phototype IV-V-VI)
• Energien som slippes ut: Justerbar fra 0,5 til 18 J/cm2
• Amplitude spot 20 ms
• Én eller flere spot spot funksjon (kontinuerlig utskrift
reklame for å øke hastigheten på behandlingen)
• Pause mellom reklame i flere spot modus: justerbar
fra 1 å 4 s
• Lading tid etter pulsen: 250 ms (0,25 sekunder)
• Lys enhet kjølesystem: kombinert
vann, luft + termoelektrisk kjøligere
• Crystal temperaturinnstillingen på utslipp
hudkontakt:-5 º C til 5 ° C
• Levetid 60000 spot lampe
• Gjennomsnittlig strømforbruk i drift: 180 W
• Maksimal lading: 2200 W
• Spenning 230 V/50 Hz
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