Een nieuw concept van professionele haardrogers

De professionele haardroger die de
kappersbranche zal veranderen
Er zijn veel redenen die een
LEOPA-R 2 Air Collection van CBR Professional
veranderen in het beste en meest uitgebouwde
instrument voor het professioneel drogen op elk
niveau: vermogen, veelzijdigheid, energie-efficiëntie
gezondheid en rentabiliteit.

Voldoet aan de CE-richtlijnen en RoHS-certificering
30.000 gebruiksuren
15 keer meer dan deze van uw huidige leverancier
50% minder verbruik
60% sneller in het drogen
30 verschillende soorten drogen
6 snelheden en 5 temperaturen
Ergonomisch ontwerp 20% keer lichter. Enkel 430g

ECOLOGISCH. Motor zonder onderhoud, niet vervuilend

EMC

EIGENSCHAPPEN
30 verschillende soorten drogen, perfect
gedifferentieerd, onderverdeeld met het
systeem OPTI AIR ™
Dankzij de microprocessorchip en het digitale
besturingssysteem zorgt het voor een gedetailleerd
en gesegmenteerd drogen dat vandaag de dag
geen precedenten heeft.
Met de 6 luchtsnelheden en 5 verschillende
temperatuurconfiguraties kunt de 30 soorten
drogen optimaal personaliseren voor elk.
haartype.
Personalisatie met 30 verschillende soorten lucht
U kunt de temperatuur en de luchtsnelheid rechtstreeks controleren
waardoor u bij beschadigd haar de duur van blootstelling aan
warmte kunt minimaliseren en tegelijk een hoge droogsnelheid
kunt bereiken.

6 verschillende luchtsnelheden

5 verschillende temperaturen

We zijn leiders op het vlak van professionele
technologie voor het drogen van haar.
De eerste haardroger met ingebouwd digitaal lcd
Met het zijdelingse lcd-scherm kunt u op elk
moment weten welk programma in gebruik
is, wat de droogsnelheid is, met welke
temperatuur de lucht uit de haardroger komt,
etc.

Geheugen

Snelheid
Temperatuur

6 werkingsmodi
Koude lucht

PROFESSIONAL

5 verschillende werkingsmodi geoptimaliseerd
volgens wat u op eender welk moment nodig
hebt: BABY, SCALP, CARE, DRY y TURBO.
Met enkel een druk op de knop kunt u
snel en gemakkelijk de gewenste modus
gebruiken.
5 verschillende vooraf geconfigureerde en geoptimaliseerde
modi voor snelheid en luchttemperatuur

BABY

SCALP

CARE

Zachte lucht
voor BEBÉ

Verkoelende lucht
voor de verzorging
van de hoofdhuid

Lucht DROOG/STIJL
Minimaliseert
beschadiging

zachte lucht (snelheid
2, temperatuur 1)

verkoelende lucht voor
de gevoeligere huid
(snelheid 3)

lucht bedoeld voor
perfect stilering
zonder beschadiging
(snelheid 4, temperatuur 2)

DRY
Normaal drooglucht

lucht voor normaal
drogen (snelheid 5,
temperatuur 4)

TURBO
Superkrachtige lucht
voor krachtig drogen

lucht met zeer hoge
snelheid voor krachtig
drogen (snelheid 6,
temperatuur 5)

Zeer krachtige elektronische componenten

Hoge snelheid

De laatste generatie BLDC-motoren, de nieuwe
JMW POWER ENGINE™ 5e generatie voegt
kracht toe aan het vermogen!

Weinig wrijving

Lang gebruik (levensduur)

30.000 horas
Licht

De motor van de 5e generatie -JMW digitaal- met sterk
vermogen biedt uiterst hoge elektrisch-mechanische
prestaties alsook een lange levensduur (30.000 uur)
met weinig gewicht en de verwijdering van schadelijke
micro-partikels die de oude conventionele motoren
hadden. Deze is door een krachtmoment met hoge
RPM en een digitale controlemethode de snelste
en krachtigste van zijn generatie, wat een volledige
controle over het debiet en de luchtsnelheid van de
haardroger verschaft.
De motor is door een geluidsarm ontwerp en een
lichte structuur verbeterd op het vlak van geluid en
gewicht in vergelijking met de vorige versie.

PROFESSIONAL

Een droogtijd 58% LAGER dan bij de
bestaande BLDC-haardrogers
Een luchtdebiet en nauwkeurigheid die records
verbreken.
Systeem voor de kracht van de luchtstroom
ULTRA 2X ™
Uitgerust met een nieuw verbeterd ingebouwd
krachtcircuit en een hoogpresterende neodymiummagneet die in vergelijking met de vorige BLDC-motor
met veel meer snelheid (rpm) draait.
Vangt twee keer meer lucht dan de normale
haardrogers en het kanaal voor de luchtstroom aan de
binnenzijde genereert een geoptimaliseerd luchtdebiet
dat omvangrijker en krachtiger is aan de uitgang.
Kracht van het drogen met supersnelle lucht
Met lucht van zeer hoge snelheid, krachtiger dan bij de bestaan al
producten, kunt u snel lang en dik haar volledig drogen.
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Intelligent warmtesysteem perfect bestuurd met
koude lucht.
Gezond en snel drogen dat beschadigingen
voorkomt in het glanzend haar.

Met het intelligente warmtebesturingssysteem geeft
het optimale koude en krachtige lucht af die de
hoofdhuid snel droogt. Door middel van koud drogen
wordt de vochtigheid aan de binnenzijde van het haar
behouden en worden de beschadigingen veroorzaakt
door de warmte voorkomen waardoor het drogen een
glanzender en nauwkeuriger resultaat heeft.

Meetresultaten van de temperatuur van de koude lucht (ºC)
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Meetresultaten van de temperatuur van de koude lucht (ºC)
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Glanzend en zacht haar Super Ionic Conditioning™

Geïoniseerde verre infraroodstralen voor
de maximale verzorging van het haar.
Emissie van ionen en verre infraroodstralen.
Lost de problemen op van het krullen en de
statische elektriciteit van het haar wat een nog
zachtere en glanzendere droogstijlen mogelijk
maakt. Preventief effect van beschadigingen
van het haar.

Er worden verschillende miljoenen ionen
afgegeven
vanuit
de
ionengenerator
waarmee het is uitgerust, en via de speciaal
beklede
verwarmingsmodule
worden
grote hoeveelheden verre infraroodstralen
afgegeven.

3 verschillende opzetstukken voor het drogen,
stileren en verzorgen van de hoofdhuid

3 verschillende essentiële opzetstukken kunnen worden gebruikt
voor het drogen, stileren en drogen van de hoofdhuid, alsook voor
het verzorgen ervan.

Deze opzetstukken maken een uniforme vormgeving
van het haar mogelijk, zelfs bij het opzetstuk voor
krullen kan de kam op het opzetstuk worden geplaatst.
Omdat de lucht zich tussen de krullen beweegt raakt
het apparaat niet oververhit en is het uiteindelijke
resultaat veel perfecter.

Opzetstuk voor het verzorgen van de hoofdhuid

PROFESSIONAL

Opzetstuk voor dubbele koude

Opzetstuk voor krullen

Twee verschillende effecten van afkoeling en
massage, opzetstuk voor de verzorging van de
hoofdhuid.
Het kan worden gebruikt voor het drogen en verzorgen
van de hoofdhuid. Dit opzetstuk bestaat uit een kam
zodat u het dichtbij de huid kan plaatsen en elk deel
van het hoofd tijdens het drogen zacht kan kammen
waardoor het wordt gemasseerd (gebruiken in de
modus SCALP).
Het verfrist en kalmeert de hoofdhuid met de koude lucht
en helpt door middel van massage de bloedstroom in
de opperhuid wat zorgt voor een gezonde verzorging
ervan.
Het zorgt voor een gezonde hoofdhuid door het
drogen en de massage via dit speciale opzetstuk uit
de LEOPAR 2 AIR COLLECTION.

Gebruiken in modus hoofdhuid SCALP

Dankzij een dubbele isolering van het opzetstuk blijft
de warme lucht geblokkeerd wat zorgt voor verfrissend
drogen. Dit onderscheidt zich van de vorige versies.
*Hoewel de dubbele structuur de warmte blokkeert,
kan het lang gebruiken ervan ervoor zorgen dat deze
oververhit raakt en brandwonden veroorzaken bij
contact met de hoofdhuid.

Bij het gebruiken van warme lucht gedurende 1 minuut

Opzetstuk KOUD LEOPAR2

Normaal opzetstuk

Bij het gebruik van warme lucht gedurende 10 minuten

Opzetstuk KOUD LEOPAR2

PROFESSIONAL

Normaal opzetstuk

Gemakkelijke en aangename werking,
maximale functionaliteit.

Eigenschappen die de functionaliteit van de
LEOPA·R 2 Air collection maximaliseren:
Intelligent geheugen: Het herinnert welk
programma het laatst werd gebruikt in de
haardroger en start dit op bij het inschakelen.
Digitale aanraakschakelaar: Een aangename
en eenvoudige besturing van de temperatuur
en de luchtsnelheid door middel van een
eenvoudige aanraking.
Knop voor koude: Hiermee kunt u van koude
naar warme lucht overschakelen met een
simpele druk op de knop

PROFESSIONAL

Snel en gemakkelijk, “Overschakelen tussen koude/
warme lucht” zonder de digitale blokkeringsknop
telkens te moeten indrukken, het kan op het moment
met elke klik worden veranderd.

Met een simpele aanraking, ‘gemakkelijke besturing’
DIGITALE AANRAAKSCHAKELAAR
Het wijzigen van de luchtsnelheid en -temperatuur
worden gemakkelijk gedaan
dankzij de ingebouwde digitale aanraakschakelaar

We ontwerpen ergonomisch en
met veiligheid

Het sluit de reservestroom af,
de stroomschakelaar
Ingebouwde mechanismen met dubbele beveiliging
Dit vermijdt mogelijke elektrische ongevallen dankzij
het mechanisme met dubbele beveiliging.

Dit is de aan/uit-schakelaar. Op het moment dat het
wordt afgesloten van het netwerk en het stopt, wordt
geen stroom meer verbruikt en garandeert het een
veiliger gebruik.

Elektromagnetische golf
Om de veiligheid bij het gebruik te verhogen hebben we in het
handvat van de haardroger een blokkeringsmechanisme van
elektromagnetische golven ingebouwd.
Wat is de elektromagnetische golf van een CBR-haardroger?
Die is 0,7 mG, veel lager dan ongevaarlijke elektromagnetische
intensiteit van 25 mG
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Zachte anti-torsie stroomkabel
We hebben een zachte circulaire stroomkabel van
3 m lang gebruikt die dikker is dan de gewoonlijke
stroomkabels in haardrogers.

Naam van het product

LEOPAR 2 Air Collection

Modelnr.

M191016

Vermogen

230V/50Hz

Nominaal vermogen

1800W

Motor

DIGITALE MOTOR BLCD 5.0 MET GEAVANCEERD VERMOGEN

Schakelaar

Individuele temperatuur, besturing van de luchtsnelheid (aanraakknop)
Luchtsnelheid [1(4 m/s)–2(6 m/s)–3(8 m/s)–4(10 m/s)-5(12 m/s) – 6 (14 m/s)]
Temperatuur [0-5_50°C~150°C] Knop voor koude (aanraakknop)

Opzetstuk

3 verschillende types [opzetstuk koude met dubbele structuur/opzetstuk voor geconcentreerde krullen/opzetstuk verzorging hoofdhuid]

Gewicht

430g (zonder opzetstuk of stroomkabel)

Functie

Anionengenerator/geheugenfunctie/5 werkingstypes
[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Lengte stroomkabel

3m

Land van productie

Republiek Korea

Elektrisch veiligheidscertificaat nr.
Informatie test geschiktheid

APPLUS
Registernummer van communicatietoestel voor transmissies: M191016

Cadeauverpakking/karton

Doos per eenheid: 336 x 304 x 90 mm [bovenaan, onderste behuizing] / kartonnen doos: 645 x 505 x 360 mm (10 eenheden)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com
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