
-  Monopolar ve bipolar özellikleri ile yüz ve vücut bakımlarında etkili sonuçlar almanızı sağlar.
-  Fibroblast hücreleri etki ederek yeni kolajen oluşumunu destekler.
-  Microsirkülasyonu artırır.
-  Cilt metabolizmasını hızlandırır.
-  Derin cilt dokularına etki eder.
-  Cilt elastikiyetini güçlendirir kırışıklıkları açar ve ürün destekli olarak lekeli ciltleri aydınlatır.
-  Selülit görünümünü azaltır ve cilt dokusunu toparlar.

ADVANTAGES
- Monopolar and bipolar features, and provides e�ective results in facial and body care.
- Fibroblasts support new collagen formation by acting on the cells.
- Increase microcirculation.
- Accelerates skin metabolism.
- A�ects deep skin tissues.
- Strengthens skin elasticity, opens wrinkles and illuminates stained skin with product support.
- Reduces the appearance of cellulite and improves skin texture.

Segmentinin en yeni
teknolojisine sahip

IPL foto epilasyondur.LIMA
IPL-OPT

0 /-6 derece kadar soğuk başlık ile 
ağrısız ve hızlı epilasyon işlemi 

yapmanızı sağlar.
Tüm vücut bölgesinde özellikle 

açık renk tüylerde de etkili sonuç verir.
500 bin atış garantisi ile 

1milyon atışa varan
lamba ömrüne sahiptir. 

PC versiyonudur.

With cold head up to 0 / -6 degrees
painless and rapid epilation process

they do. Especially in the whole
body region also gives e�ective

results on light colored fur.
With 500 thousand shot guarantee

Up to 1 million shots lamp life.
It's a PC version.

AVANTAJLARI

DEVİR

BUZ DEVRİ

İnternet erişimi ile
uzaktan

Teknik Servis
hizmeti

Internet access
with remote

Technical service
service

The newest segment
have technology

IPL is photo epilation.
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SPECIFICATIONSTEKNİK ÖZELLİKLER

LIMA IPL-OPT LAZER ÖZELLİKLERİ LIMA IPL-OPT LASER FEATURES

Wavelength: 530/560/585/640 - 1200 nm
Energy: 50j / cm2 IPL
Usage type: Mr.-Mrs.

Laser type: IPL-RF Bipolar Monopolar
Power: 220V - 2000W

Display type: Touch Color LCD
Spot size: 12x800mm

Pulse time: 05 - 50 ms adjusted
Cooling: Closed Water Cooling

Probe temperature: -5, -4 C
Dimensions: 70 x 58 x 148 cm

Weight: 75kg
Certificates: CE and ROHS

Frequency: 0.5 - 10 Hz

Dalga boyu: 530/560/585/640 – 1200 nm
Enerji: 50j  / cm2 IPL
Kullanım türü: Bay-Bayan
Lazer türü: IPL-RF Bipolar Monopolar
Güç: 220V - 2000W
Ekran türü: Dokunmatik Renkli LCD
Spot büyüklüğü: 12x800mm
Darbe süresi: 05 - 50 ms ayarlı
Soğutma: Kapalı Su Soğutma
Prob ısısı: -5,-4 C
Boyutları: 70 x 58 x 148 cm
Ağırlık: 75kg
Sertifikalar: CE ve ROHS
Frekans: 0.5 - 10 hz

- Wı-fi erişimi sayesinde teknik servissiz tamir olabilen dünyadaki tek IPL
- Minimum 100.000 shot atış garantisi ile Maksimum 1.000.000 shot
- 1sn/3shot ile segmentinin en hızlısı
- 100 joule ile maximum enerji
- İngiliz lamba
- %100 Avrupa üretimi
- Samsung teknolojisi içeren android işlemcinin Java dilinin 
sonsuz nimetlerinden faydalanmıştır.
- Usb girişi ile program update özelliği
- Müşteri uygulama detaylarını isimleri ile sınırsız kayıt özelliği
- Dünyadaki en gelişmiş Non-Thermal başlık ve makine entegre teknolojisi
- Wifi erişimi ile siz nerde iseniz makineniz orada
- Non-Thermal başlık sayesinde acısız ağrısız ön yargıları yıkan uygulama
- Su + hava ve yarı iletken soğutma
- Dört mevsim uygulama imkanı
- 750 nm akıllı lens sayesinde esmer ve bonz tenlere uygulama yapma lüksü
- Fitzpatric scalasına uyumlu ten rengi seçimi
- SLight başlık ile uzman dostu
- 3 farklı kıl tipi seçeneği  
- Bağımsız soğutma sistemi
- İnce ve ayva tüylerinde başarı
- Tercihe göre cilt yenileme özelliği
- Dünyadaki en geniş Non-Thermal kristal ucu sayesinde büyük bölgelere 
kısa sürede ve konforlu uygulama
- Makine ile birlikte 4 farklı nanometre özellikli filtre
- LV sertifikası ile güzellik salonlarına uygunluk
- Rohs  CE  ve diğer sistem belgeleri
- 2 sene garanti

- Thanks to Wi-fi access, technical service is the only
IPL in the world that can be repaired

- With a minimum of 100,000 shots guarantee Maximum 1,000,000 shots
- Fastest segment with 1 sec / 3 shot

- Maximum energy with 100 joules
- British lamp

- 100% European production
- Samsung technology has benefited from the eternal blessings 

of the Java language of the android processor.
- Program update feature with usb input

- Unlimited recording feature with customer application details names
- The world's most advanced Non-Thermal 
head and machine integration technology

- With Wifi access you are there where your machine is
- Non-Thermal nozzle to break painless prejudices without pain

- Water + air and semiconductor cooling
- Possibility to apply four seasons

- 750 nm intelligent lens gives you the luxury of 
applying brunette and bonz skin

- Choice of skin color compatible with Fitzpatric scale
- Expert friendly with SLight hood

- 3 di�erent bristle type options
- Independent cooling system

- Success in thin and quince hair
- Skin refreshing feature by preference

- Thanks to the largest non-thermal crystal in the world,
it is easy to apply to large areas in a short time and comfortable

- 4 di�erent nanometer filter with machine
- Suitable for beauty salons with LV certificate

- Rohs CE and other system documents
- 2 years warranty


