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- DIODE LASER 808 nm- 

Permanent ontharing en  6 gezicht behandelingen “cold system” 

Laatste generatie Technology 

Vertical Bar ® system patented voor een “leef tijd” hand stuck... 
 

Dispositief voor een permanente ontharing van haren dankzij de laser actie. Het wordt gemaakt voor een gebruik in 

esthetiek met een systeem van impulse laser. Het system maakt een diepe ontharing met het gebruik van golven 

die zoals die zoals de licht zijn. 

 

De golven herkennen de zones die moeten worden behandeld. Ze verspreiden een aantal van energieen die rechtsteeks  

intereagir met het haar. 

 

De interactie tussen de laser en het haar is gewoonlijk thermisch. 

De processus is bekend als selective foto-thermisch. 

Het apparaat kan de parameters configuereren van de zones te behandelen: 

 

• De delen van het lichaam:gezicht en lichaam 

• Behandeling van het huid: I,II,III,IV,V 

• Verschillende type van haren:rood,lichtbruin,donkerbruin 

• Dikte:fijn,medium,dik 

• Zones te behandelen (zie boven) 

Op basis van de selectie van parameters,zal het apparaat met een optimaal manieer 

Starten:tijd, frequentie,impulsie. 

 

 

 

100% Made in Europe 

 

 

ACCESSORIES  TECHNICAL DATA SHEET 

Funnel, tube to load H2O 

 

Voltage input 230 V - 50 Hz 

Absorbed power 1500 VA 

User interface / display 800x600 8” Wide Screen 

laser class 4 

Wavelength diode 808nm 

Fluency single pulse 0-40J/cm2 

Duration single shot 10-300ms 

Shot repetition frequency 0,5-10Hz 

Shot power 40-100% 

Operating mode Singolo impulso/ Serie di impulsi 

Power Diode Laser - source 720 W 

Issue Area 1,1 cm2 

Cooling tip - levels 4 

Dimensions of the device 50x400x100 cm 

Weight 45 kg 

Safety class 1 / BF 

 29.900€ Exbtw inbegrepen  théorical, clinical, practical and 

marketing opleiding,+ professional Warranty, + Following and 

technical service+marketing 

Fitting tube Discharge H2O 

 

Pipe fitting for air Overflow H2O 

 

PEDAL 

 

Handpiece holder and  

fairlead 

 

Operator Glasses 

 

Customer Mask 
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