
Håndstykkets areal:         x 14 mm
Strøm: 

14
 230 V, 50-60 Hz

Køleystem: TEC-Cooling  (Vandtemp. <27°C, 24/7)

45 45 121  x  x  cm
 Multi Color Touch-Screen-Monitor 

 58 kg
      CE - Certicat  
468.000 + moms

X-Laser
Trippel Bølgelængde Laser

X-Laser
 Trippel bølgelængde System

      Diode Laser
  755 & 808 &1064 nm

1 - 140 J/cm² 
  600 Watt    
      1 - 20 Hz  

Tekniske data:

Model:      
Maskinetype:      
Lyskilde:      
Bølgelængde:      
Nergiudladning:      
Laser power output: 
Frekvens:      
Impulslængde:           10 - 400 ms

2020-teknologien, der fremtidssikrer 
din permanent hårfjerning

X-Laser – den kraftfulde...
...hver af de tre bølgelængder målretter forskellig struktur i håret, 
således både overfladiske og dybere hårsække bliver behandlet 
optimalt på samme tid, med bare ét håndstykke. De tre 
kombinerede bølgelængder dækker hele hårfjerningsspektret.

Smertefri Stor Sikkerhed Alle Hudtyper

Fjerner alle hårfarver

Hårfri ved 4-6 beh. 

Alle hudtyper

100% Smertefri

Display:
Vægt:
CE - Certicat
Pris:

Størrelse:



Trippel Bølgelængde Laser Teknologi: 
Toplite X-Laser producerer et optimalt result ved brug af tre forskellige 
bølgelængder til effektiv behandling:

 755 nm of Alexandrite-Laser til lyse og tynde hår
   808 nm of Diode Laser til normale hudtyper
1.064 nm of Nd:YAG-Laser til mørk hud og dybere hårsække

Behandlingen er behagelig for alle hår- og hudtype, uanset alder. 

755 nm Bølgelængde:
Til det bredeste spektre af hår- og hudtyper. Alexandrite-
bølgelængden på 755 nm giver en høj energiabsorbering i 
melaninen og er den ideelle behandling for de fleste hår og 
hudtyper, specielt lyse hår. Grundet den lave dybde, er denne 
bølgelængde bekvem for hårrødder højt i huden, som fx bryn- 
og overlæbehår.

808 nm Bølgelængde:
Den klassiske diode-bølgelængde til permanent hårfjerning giver 
en dyb penetration ind i hårroden med en høj energi. Den 
lavere absorbering i melaninen gør denne bølgelængde optimal 
til normal eller mørkere hudtyper. Den mellemlange dybde er 
effektiv i hårrodsdybden, og er virksom på områder som arme, 
ben, kinder og skæglinje. 

YAG 1.064 nm Bølgelængde:
Nd:YAG bølgelængden på 1.064 nm er karakteriseret med en 
meget lav absorbering i melanin, og derfor optimal for mørke 
hudtyper. Samtidig, penetrerer laserlyset vævet meget dybt, 
som egner sig til behandling af dybe hårrødder, som findes ved 
armhuler og intimområdet. Den højere absorbering i vandet gør, 
at temperaturen og den termiske profil højnes, for en gavnlig 
synergieffekt i behandlingen. Den mest effektive behandling til 
permanent hårfjerning på markedet!

Køle-håndstykke:
Dette ekstra håndstykke giver mulig for at køle sensitive områder 
efter behov. Herigennem gøres behandling bekvem og helt 
smertefrit.
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