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Efektivní technologie IPL
zjednodušená pro výnosné
podnikání
SÍLA | VÝKONNOST | HODNOTA

50+
přednastavených
programů
iSmart Software
umožňuje
DOKONALOU
SYNERGII

NEJLEPŠÍ NÁVRATNOST INVESTICE DO IPL
3 Výkonný, klinicky testovaný proud částic (až 40 J/cm) umožňuje vysoce efektivní ošetření.
3 Světelné těleso s dlouhou životností vydrží až 60 000 záblesků.
3 Lze ošetřit více symptomů, což zajišťuje vyšší ziskovost:
- Čtyři (4) filtry pro následující ošetření: odstraňování chloupků, vaskulárních a pigmentárních lézí, akné & omlazení
světlem
- Mnohonásobé série pulzů pro tmavší typy pleti
- Vyspělá technologie pulzů tvaru "cylindru" umožňuje účinné ošetření.
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Snadná výměna filtrů

Technická specifikace
Předtím

Potom

Předtím

Potom

iSmart Software: V. 4.1, 50+ programů
Indikace programů: Chloupky / Akné / Omlazení
světlem / Vaskulární a pigmentové léze
Specifikace standardů
Energetický zdroj: intenzivní pulzní světlo

Zdroj napájení: AC 220V 50 Hz 10A
AC 110V 60 Hz 10A
Obrazovka: 8 palcová dotyková obrazovka True
Color
IPL pistole
Nový systém intenzivního pulzního světla (IPL) Nanno iPRO nabízí technologicky vyspělé Vlnové délky:
řešení za rozumnou cenu. S pomocí spolehlivého systému Nanno iPRO může Váš podnik
nabídnout ta nejpopulárnější IPL ošetření — odstraňování chloupků, hnědých skvrn
560 – 1200 nm (SR filter)
(pigmentových lézí), vaskulárních lézí a akné a omlazení světlem.
580 – 1200 nm (VL filter)
• Plnohodnotný, klinicky testovaný proud částic (až 40 J/cm) dosahuje prokazatelných,
640 – 1200 nm (HR filter)
účinných výsledků
410 – 1200 nm (A filter)
• Rozmanitost možností sahající od jediného pulzu po mnohanásobný pulz (sérii pulzů)
umožňuje větší všestrannost při bezpečném a účinném ošetřování rozdílných kožních
Světelný směrovač: Kg skleněný krystal
typů a nejrůznějších indikací.
• Integrované chlazení pokožky s přímým kontaktem (safírová destička/světelný
Velikost kužele: 30 mm x 12 mm
směrovač)
Energie: až 180 J
• Čtyři (4) přiložené filtry (včetně filtru pro ošetření akné), které je možné pouhým
Proud energie: až 40 J/cm2
zasunutím rychle vyměnit, Vám dovolují pro účely IPL udržovat v provozu pouze jednu Opakovací frekvence: až 0.3 Hz
pistoli (příruční hlavici).
Pulzní módy: Jednoduchý nebo
mnohonásobný (série pulzů)

Vlnová délka filtru

Indikace

HR 640 – 1200 nm

Odstraňování chloupků

SR 560 – 1200 nm

Pigmentové léze a omlazení světlem

VL 580 – 1200 nm

Vaskulární léze obličeje

A 410 – 1200 nm

Odstranění akné

Jeden pulz: 1 – 40 milisekund
Mnohonásobný pulzní mód: 2 –
5 mnohonásobných pulzů
Délka mnohonásobného pulzu:
1 – 8 milisekund
Prodleva: 2 – 50 milisekund
Integrovaný kontaktní chladicí systém: -10°C
Voda, vzduch, polovodič
Kapacitance: 40,000 uf
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