
Uusi konsepti ammattilaisten hiustenkuivaajille



EMC

On lukuisia tekijöitä, jotka muuttavat     
CBR Professional LEOPA-R 2 Air Collection  
parhaimmaksi ja entistä valmiimmaksi työvälineeksi 
ammattilaisten hiustenkuivaukseen kaikilla tasoilla:         
suorituskyvyssä, monipuolisuudessa, 
energiatehokkuudessa sekä terveellisyydessä että 
tuottavuudessa.

Ammattitason hiustenkuivaaja, joka 
muuttaa parturi-kampaamoalaa 

Täyttää CE-vaatimukset ja on RoHS-hyväksytty

30.000 tuntia käyttöikää                                          
15 kertaa enemmän kuin nykyisen toimittajanne

50% pienempi kulutus        

60% nopeampi kuivausaika

30 erilaista kuivaustapaa                                                                                                                            
6 nopeutta ja 5 lämpötilaa   

Ergonomisesti muotoiltu 20% Ergonomisesti muotoiltu 430 grammaa

EKOLOGINEN. Moottoria ei tarvitse huoltaa, ympäristöä säästävä



30 erilaista yksilöityä puhallustyyppiä 

6 Erilaista puhallusnopeutta

5 Erilaista lämpötilaa

OMINAISUUDET

3 0  e r i l a i s t a  k u i v a u s t a p a a ,  t ä y d e l l i s e n 

poikkeavia, jaoteltuina OPTI AIR SYSTEM™

Mikroprosessoripiirin ja sen ohjausjärjestelmän 

ansiosta, voidaan suorittaa ennennäkemättömän 

yksityiskohtaisia ja segmentoituja kuivauksia.

Kuudella puhallusilman nopeudella ja 5 erilaisella 

lämpötila-asetuksella voit yksilöidä 30 erilaista 

optimoitua kuivaustapaa jokaisen hiustyypin mukaan.

Lämpötilaa ja puhallusvoimakkuutta on mahdollista säädellä, jotta 
voidaan minimoida värjättyjen hiusten altistuminen kuumuudelle ja 
samalla lyhentää kuivausaikaa.
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ivulla olevan LCD-näytön välityksellä voit 
joka hetki tietää mikä ohjelma on käytössä, 
mikä on kuivausnopeus, mikä puhallusilman 
lämpötila, jne.

Ensimmäinen kuivain sisäänrakennetulla 
digitaalisella LCD-näytöllä

lemme ammattilaisten hiustenkuivaus-
teknologian “kärkipäässä”.

Nopeus

Muisti

6 toimintatilaa

Lämpötila

Kylmä ilma



Yhdellä painikkeen painalluksella voit nopeasti 
ja helposti käyttää haluttua tilaa.

5 erilaista optimoitua toimintoa, joka hetki 
tarpeen mukaan: BABY, SCALP, CARE, DRY ja 
TURBO.

5 esiasennettua ja optimoitua ilman 
puhallusnopeutta ja lämpötilaa

BABY

hellä puhallus (nopeus 
2, lämpötila 1)

Hellä puhallus 
VAUVA

virkistävä puhallus 
kaikkein herkimmälle 
verinahalle (nopeus 3)

Virkistävä puhallus 
päänahan hoitoon

täydelliseen 
muotoiluun suunniteltu 

kuivausilma 
vahingoittamatta 

(nopeus 4, lämpötila 2)

KUIVA/MUOTOILU
Minimoi vahingot

kuivausilma tavalliseen 
kuivaukseen (nopeus 5,

 lämpötila 4)

Tavallinen kuivaus

suurinopeuksinen 
puhallus 

tehokuivaukseen 
(nopeus 6,
lämpötila 5)

Erittäin voimakas 
puhallus 

tehokuivaukseen

SCALP CARE DRY TURBO
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Viimeisin BLDC-moottorien sukupolvi, uusi 

JMW POWER ENGINE ™ 5. sukupolven 

lisätehoa potenssissa!

Tehokkainta elektroniikkaa

Suuri nopeus

Kevyt

Kestää pitkään (käyttöikä)

Vähäinen kitka

Viidennen sukupolven digitaalisesti ohjattu JMW-

moottori, suuritehoinen, huippusuorituskyvyn 

omaavat sähkömekaaniset ominaisuudet, kuten pitkä 

käyttöikä (30.000 tuntia), keveys ja ilman haitallisia, 

tavallisesti aiemmissa kuivaajissa esiintyneitä 

mikrohiukkasia. Yhdessä korkeilla kierrosluvuilla 

varustetulla vääntömomentilla ja huippunopealla 

digitaalisella säätömenetelmällä ja uuden sukupolven 

teholla, tarjoaa kuivaimen täyden ilmanvirtauksen 

hallinnan ja nopeuden säädön.

Hiljaiseksi suunniteltu ja kevytrakenteinen, moottoria 

on paranneltu melutason ja painon suhteen aiempiin 

versioihin nähden.

30.000 tuntia



Nykyisiin BLCD-kuivaajiin verrattuna 
58% LYHYEMPI kuivausaika

Ennätyksiä rikkova ilmanvirtaus ja tarkkuus.

ULTRA 2X ™ - järjestelmä ilmanvirtauksen 

voimakkuuden säätöön

Varustettu uudella parannetulla laitteeseen integroidulla 
virtapiirillä ja tehokkaalla neodyymimagneetilla antaen 
moottorille runsaasti lisää kierrosnopeutta (RPM) 
entiseen BLCD-moottoriin nähden.

Imee kaksinkertaisen määrän ilmaa tavanomaisiin 
kuivaajiin verrattuna luoden sisäisellä virtauksen 
ohjauksella runsaan, optimoidun ilmanvirtauksen ja 

tehokkaan puhalluksen.

aitteen erittäin suurella puhallusnopeudella ja tähänastisia tuotteita 
suuremmalla tehokkuudella, voidaan lyhyessä ajassa täysin 
kuivata pitkät ja paksutkin hiukset.

uivaustehokkuutta erittäin suurella puhallusnopeudella.
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Lämpöjärjestelmän älykäs, täysin säädettävä 

mahdollisuus kylmälle ilmalle.

Riskitön ja nopea kuivaus ehkäisee hiuskiiltoa 

vahingoittumasta.

Älykkäällä lämpöjärjestelmän säätömenetelmällään 

kuivaaja antaa optimaalisen kylmän ja voimakkaan ilman 

päänahan nopeaan kuivaamiseen. Kylmäkuivauksella 

säilytetään hiusten sisäinen kosteus ja ehkäistään 

kuumuuden aiheuttamia vahinkoja, mahdollistaen 

loistavan kuivauksen ja täsmällisyyden.
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Pehmeät ja kiiltävät hiukset Super Ionic Conditioning™

Pitkäaaltoiset ionisoidut infrapunasäteet 

huippulaadukkaaseen hiustenhoitoon.

Laitteeseen varustetusta ionigeneraattorista 

lähtevät miljoonat ionit kulkevat erikoispäällystetyn 

lämmitinmoduulin kautta säteillen suuria määriä 

pitkäaaltoisia infrapunasäteitä.

Ionihoito ja pitkäaaltoiset infrapunasäteet.

Ratkaisevat hiusten kihartumisen ja 

staattisen sähköisyyden ongelmia 

mahdollistaen vielä pehmeämmän ja 

loistavamman kuivaustuloksen.  Hiusten 

vahingoittumista ehkäisevä vaikutus.



P R O F E S S I O N A L

Kolmella olennaisesti erilaisella suutinpäällä kuivaaminen, muotoilu 
ja päänahan kuivaus hoituvat edellä mainittujen hoitojen lisäksi.

Kolme erilaista suutinpäätä 

kuivaukseen, muotoiluun ja 

päänahan hoitoon

Suutinpää päänahan hoitoon

Nämä suutinpäät mahdollistavat yhtenäisen 

hiusmuovauksen ja lisäksi niissä on mahdollisuus 

kiinnittää harja suuttimiin kiharoille. Ilman kiertäessä 

kiharoiden välissä laite ei ylikuumene ja lopputulos on 

paljon parempi.      

Tuplarakenteinen viileä suutinpää Suutinpää kiharoille



Kaksi erilaista hoitovaikutusta, viilentävä ja 

hierova sekä suutinpää päänahan hoitoon.

Voidaan käyttää kuivauksessa ja päänahan hoidossa. 

Tähän suutinpäähän kuuluu yhdistettynä kiinnitettävä 

harja, jonka voi asettaa lähelle ihoa ja harjata jokaista 

päänahan aluetta kevyesti hieroen kuivauksen aikana 

(käytetään SCALP-tilassa).

Viilennys virkistää päänahkaa ja rauhoittaa 

stimulaatiota, hieronta auttaa verenkiertoa verinahassa 

hoitaen sen terveyttä.

Hanki terve päänahka hieronnan ja kuivauksen avulla 

käyttämällä tätä LEOPAR 2 AIR COLLECTION 

erikoissuutinta.

Käytetään päänahalle SCALP-tilassa
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Tuplarakenteinen viileä suutin.

Kaksinkertaisen suuttimen eristyksen ansiosta sen 

kuumeneminen estetään, mahdollistaen virkistävän 

kuivauksen erotuksena aikaisempiin versioihin.

*Vaikka kaksinkertainen rakenne estää kuumenemisen, 

pitkittynyt suuttimen käyttö voi kuitenkin ylikuumentaa 

suutinta ja aiheuttaa palovammoja päänahkaa 

kosketettaessa. 

äytettäessä kuumaa ilmaa minuutin ajan

Tavallinen suutinpää

Tavallinen suutinpää

Al utilizar aire caliente durante 10 minuto

Suutinpää  FRIO LEOPAR2

Suutinpää FRIO LEOPAR2
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Älykäs muisti: Muistaa kuivaajassa viimeksi 
käytetyn ohjelman ja käyttää sitä samaa jälleen 
käynnistettäessä.

Kosketuskatkaisin:Miellyttävä ja helppokäyttöinen 
lämmön ja puhallusnopeuden säätö, hallittavissa 
yksinkertaisella kosketuksella. 

Viilennyspainike: Vii leän i lman vaihtaminen 
kuumaan onnistuu pelkäl lä painikkeen                                   
painal luksel la.

Ominaisuuksia, jotka helpottavat ja 
maksimoivat LEOPA·R 2 Air collectionin 
käyttöä:

Miellyttävä ja helppo käyttö, äärimmäinen toimivuus.

Helppokäyttöinen, yksinkertaisella 
kosketuksella, KOSKETUSKYTKIN
Puhallusnopeuden ja lämpötilan vaihdot 
helposti hallittavissa 
integroidun kosketuskytkimen ansiosta.

Nopeaa ja helppoa, ”Vaihto kuuman ja kylmän 
ilman välillä” ilman pysäytyspainikkeen käyttöä 
milloin tahansa, vaihto onnistuu hetkessä vain 
painalluksella.



Suunnittelemme ergonomisesti                 
ja turvallisesti
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Integroidut kaksinkertaiset turvalaitteet

Kaksinkertaisten turvalaitteiden ansiosta 
voidaan välttää sähkövahingot.

Pehmeä kiertymätön virtajohto

Olemme käyttäneet pehmeää, pyöreätä, 3 
metrin pituista virtajohtoa, paksumpaa kuin 
tavanomaisten kuivaajien virtajohdot.

Virtalähteen katkaisu, virransyötön kytkin

Käynnistetty/Sammutettu kytkin. Samalla 
hetkellä, kun laite kytketään verkosta tai 
pysähtyy, virransyöttö katkeaa varmistaen 
mahdollisimman turvallisen käytön.

Sähkömagneettinen aalto

Käyttöturvallisuuden parantamiseksi olemme 
sisällyttäneet kuivaajan kädensijaan laitteen 
sähkömagneettisten aaltojen estämiseksi.

Millainen on CBR-kuivaajan sähkömagneettinen aalto? 
Se on 0.7 mSv, hyvin matala suhteessa vaaralliseen 
sähkömagneettiseen intensiteettiin, joka on 25 mSv



Tuotenimi LEOPAR 2 Air Collection

Malli nro M191016

Teho 230V/50Hz

Nimellisteho 1800W

Moottori DIGITAALISESTI OHJATTAVA MOOTTORI BLCD 5.1 EDISTYKSELLISTÄ VOIMAA

Katkaisin 
Yksilöllinen lämpötilan ja puhallusilman nopeuden säätö (KOSKETUSPAINIKE) Puhallusno-

peus [1(4m/s)–2(6m/s)–3(8m/s)–4(10m/s)-5(12m/s) – 6 (14m/s)] Lämpötila  [0-5_50°C~150°C] 
Viilennyspainike (KOSKETUSPAINIKE)

Suutinpää
3 erilaista [viileä tuplarakenteinen suutinpää/ suutinpää tiheille kiharoille/ suutinpää pääna-

han hoitoon]

Paino 430g (lukuunottamatta suutinkappaleita ja virtajohtoa)

Toiminnot
Negatiivisesti varautuneiden ionien generaattori/muistitoiminto/5 erilaista                        

[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Virtajohdon pituus 3m

Valmistusmaa Korean tasavalta

Sähköturvallisuustodistus                                      
nro Soveltuvuustestien tiedot

APPLUS            
Laitteen rekisteröinti nro: M191016

Caja regalo/cartón Pakkauskoot: 336x304x90mm [hienompi, pieni laatikko] / Pahvilaatikko: 645x505x360mm (10 kpl)
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C/. Marina, 155, local 6
08013 Barcelona - Spain
Tel +34 93 245 35 02

info@cbrprofessional.com

www.cbrprofessional.com C
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