Um novo conceito em secadores profissionais

O secador profissional que vai mudar o
sector dos cabeleireiros
São muitas as razões que convertem o
LEOPA-R 2 Air Collection da CBR Professional
na melhor e mais preparada ferramenta
para a secagem profissional a todos os níveis:
potência, versatilidade, eficiência energética,
saúde e rentabilidade.

Cumpre as normas CE e certificação RoHS
30.000 horas de vida útil
15 vezes mais que o do seu fornecedor atual
50% menos consumo
60% mais rápido no tempo de secagem
30 tipos de secagem diferentes
6 velocidades e 5 temperaturas
Desenho ergonómico 20% mais leve. Somente 430g

EMC
ECOLÓGICO. Motor sin mantenimiento, no contaminante

CARACTERÍSTICAS
30 tipos secagem diferentes, perfeitamente
diferenciados, divididos com o sistema
OPTI AIR SYSTEM™
Graças ao chip microprocessador e ao seu sistema
de controlo digital, realiza uma secagem detalhada e
segmentada sem precedentes nos dias de hoje.
Com 6 velocidades de ar e 5 configurações de
temperatura diferentes, permite personalizar
os 30 tipos de velocidade de secagem ideal,
de acordo com cada tipo de cabelo.
Personalização com 30 tipos de ar diferentes
É possível controlar diretamente a temperatura e a velocidade do
ar, pelo que, no caso de cabelos danificados, pode-se minimizar
o período de tempo de exposição ao calor e conseguir, ao mesmo
tempo, uma alta velocidade de secagem.

6 Velocidades de ar diferentes

5 Temperaturas diferentes

Estamos “à cabeça” na tecnologia de
secagem profissional do cabelo.
O primeiro secador com LCD digital incorporado
O ecrã LCD lateral dá a conhecer, a cada
momento, o programa que está a ser
utilizado, qual é a velocidade de secagem, a
que temperatura sai o ar, etc.

Memoria

Velocidade
Temperatura
6 modos de
funcionamiento
Ar frio

PROFESSIONAL

5 modos de funcionamento diferentes
otimizados segundo os requisitos a cada
momento: BABY, SCALP, CARE, DRY y TURBO.
Uma simples pressão do botão permite utilizar
o modo desejado rapidamente e com facilidade.
5 modos diferentes pré-configurados e otimizados
para a velocidade e temperatura do ar

BABY

SCALP

CARE

Ar suave
para BEBÉ

Ar refrescante
para o cuidado do
couro cabeludo

Ar SECO/ESTILO
Minimiza danos

ar suave (velocidade 2,
temperatura 1)

ar refrescante para a
derme mais sensível
(velocidade 3)

ar pensado para um
styling perfeito e sem
danos (velocidade 4,
temperatura 2)

DRY

TURBO

Ar de secagem normal

Ar super forte para
uma secagem potente

ar para secagem
normal (velocidade 5,
temperatura 4)

ar a muito alta
velocidade, para uma
secagem potente
(velocidade 6,
temperatura 5)

Eletrónica mais potente

Alta velocidade

Última geração em motores BLDC, o novo
JMW POWER ENGINE ™ da 5.ª geração
junta potência à potência!

Baixa fricção

Longa duração (vida útil)

30.000 horas
Leve

O motor de 5.ª geração -JMW digital- de alta potência
oferece altíssimas prestações eletromecânicas, assim
como uma longa vida útil (30.000 horas), com um peso
reduzido e eliminando as micropartículas nocivas que
os antigos motores convencionais apresentavam.
Juntamente com um binário de torção de elevadas
RPM e um método de controlo digital, é o mais
rápido e potente da sua geração, proporcionando um
controlo total sobre o caudal e a velocidade do ar do
secador.
Dotado de um desenho silencioso e uma estrutura
ligeira, o motor melhorou em termos de ruído e peso,
em comparação com a sua versão anterior.

PROFESSIONAL

Tempo de secagem 58% INFERIOR
ao dos secadores BLDC existentes

Um caudal e precisão de ar que quebram recordes.
Sistema de potência de fluxo de ar ULTRA 2X ™
Equipado com um novo circuito de potência integrado
melhorado e um íman de neodímio de alto rendimento
que, em comparação com o motor BLDC anterior,
roda a uma muito maior velocidade (RPM).
Capta duas vezes mais ar que os secadores normais
e a condução do fluxo no seu interior produz um
caudal de ar otimizado mais abundante e potente na
saída.
Potência de secagem com ar a super alta velocidade
Com o ar a muito alta velocidade, mais potente que nos produtos
existentes, pode-se secar por completo um cabelo longo e
espesso num curto espaço de tempo
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Sistema de calor inteligente perfeitamente
controlado por ar frio.
Uma secagem saudável e rápida que previne
danos no cabelo brilhante.

Com o seu método inteligente de controlo de calor,
produz um ótimo ar frio e forte que seca rapidamente o
couro cabeludo. Graças à secagem a frio, a humidade
mantém-se no interior do cabelo e previnem-se
os danos causados pelo calor, o que permite uma
secagem mais brilhante e precisa.

Resultados de medições de temperatura de ar frío (ºC)
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Cabelo suave e brilhante Super Ionic Conditioning™

Infravermelhos distantes ionizados,
para o máximo cuidado do cabelo
Emissão de iões e raios infravermelhos distantes.
Soluciona os problemas de encrespamento e
eletricidade estática do cabelo, permitindo estilos
de secagem ainda mais suaves e brilhantes. Efeito
preventivo de danos no cabelo.

Vários milhões de iões são emitidos pelo gerador
de iões com que está equipado e, através
do módulo de aquecimento especialmente
revestido, irradiam-se grandes quantidades de
raios infravermelhos distantes

3 bocais diferentes para secar,
estilizar e cuidar do couro cabeludo

Com 3 bocais essenciais diferentes, poderá usá-los para secar,
estilizar e secar o couro cabeludo, além de cuidar deste último

Estes bocais proporcionam uma modelação uniforme
do cabelo, incluindo o de caracóis, que permite
colocar a escova sobre o bocal. Como o ar circula
entre os caracóis, o aparelho não sobreaquece e o
resultado final é muito mais perfeito.

Bocal de cuidado do couro cabeludo

PROFESSIONAL

Bocal de frio duplo

Bocal para caracóis

Dois efeitos diferentes de arrefecimento e
massagem, bocal de cuidado do couro cabeludo.
Pode usar-se para secar e cuidar do couro cabeludo.
Este bocal tem a forma de uma escova, para que
possa colocá-lo próximo da pele e pentear cada
parte da cabeça suavemente, massajando-a durante
a secagem (utilizar no modo SCALP).
Refresca o couro cabeludo e acalma a estimulação
com o ar frio e, mediante a massagem, favorece
a circulação do sangue na derme, permitindo um
cuidado saudável da mesma.
Consiga um couro cabeludo saudável mediante a
secagem e a massagem com este bocal especial do
LEOPAR 2 AIR COLLECTION.

Usar no modo de couro cabeludo SCALP

Estrutura dupla, bocal de frio.
Devido ao duplo isolamento no bocal, o ar quente
fica bloqueado, permitindo, assim, uma secagem
refrescante e diferenciando-se das versões anteriores.
* Embora a estrutura dupla bloqueie o calor, uma
utilização prolongada do bocal pode sobreaquecê-lo
e provocar queimaduras em caso de contacto com o
couro cabeludo.

Ao utilizar ar quente durante 1 minuto

Bocal de FRIO LEOPAR2

Bocal normal

Ao utilizar ar quente durante 10 minutos

Bocal de FRIO LEOPAR2

PROFESSIONAL

Boquilla normal

Funcionamento fácil e cómodo, máxima funcionalidade.

Características que facilitam e maximizam a
funcionalidade do LEOPA•R 2 Air Collection:
Memória inteligente: recorda-se de qual
foi o último programa utilizado no secador e
utiliza o mesmo quando é ligado novamente.

Rápido e fácil, “Alternar entre ar frio/quente”.
Sem ter de premir o botão de bloqueio digital
todas as vezes, pode mudar-se no momento
com cada click.

Interruptor digital tátil: um controlo cómodo
e fácil da temperatura e da velocidade do ar,
comandadas por um único toque.
Botão de frío: permite mudar de ar frio para
ar quente com uma simples pressão do
botão.

PROFESSIONAL

Com um simples toque, “controlo cómodo”
por INTERRUPTOR DIGITAL TÁTIL
As mudanças de velocidade e temperatura
realizam-se facilmente,
graças ao interruptor digital tátil integrado.

Desenhamos ergonomicamente e
com segurança

Corta a energia de reserva,
interruptor de alimentação
Dispositivos de dupla segurança integrados
Evita possíveis acidentes elétricos, graças ao
seu dispositivo de dupla segurança

Temos o interruptor para Ligar/Desligar. No
momento em que se desliga da rede ou é
parado, deixa de consumir energia e garante
uma utilização mais segura

Onda eletromagnética
Para aumentar a segurança durante o uso,
incorporou-se um dispositivo de bloqueio de
ondas eletromagnéticas no cabo do secador
Qual é a onda eletromagnética de um secador CBR? É de
0,7 mG, muito inferior à intensidade eletromagnética inócua
de 25 mG

PROFESSIONAL

Cabo de alimentação macio antitorção
Está dotado de um cabo de alimentação
macio circular com 3 metros de
comprimento, mais grosso que os cabos de
alimentação habituais em secadores

Nome do produto

LEOPAR 2 Air Collection

Modelo nº.

M191016

Potência

230V/50Hz

Potência nominal

1800W

Motor

MOTOR DIGITAL BLCD 5.0 DE POTÊNCIA AVANÇADA

Interruptor

Temperatura individual, controlo da velocidade do ar (botão TÁTIL)
Velocidade do ar [1(4 m/s)–2(6 m/s)–3(8 m/s)–4(10 m/s)-5(12 m/s) – 6 (14 m/s)]
Temperatura [0-5_50 °C~150 °C] Botão de frio (botão TÁTIL)

Bocal

3 tipos diferentes [boquilla frío de doble estructura/boquilla de rizos concentrados /boquilla
cuidado cuero cabelludo]

Peso

430g (sem bocal nem cabo de alimentação)

Função

Gerador de aniões aplicado / função de memória / 5 tipos de funcionamento
[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Comprimento do cabo de alimentação

3m

País de fabricação

República de Coreia

Certificado de segurança elétrica n.º Informação
do teste de adequação

APPLUS
N.º de registo do equipamento de comunicação de transmissões: M191016

Caixa de presente/caixa de cartão

Caixa individual: 336x304x90mm [superior, estojo inferior] / Caixa de cartão: 645x505x360mm (10 unidades)

info@cbrprofessional.com

PROFESSIONAL

www.cbrprofessional.com

A CBR Professional reserva-se o direito de modificar e / ou alterar, sem aviso prévio, as características deste catálogo. Imagens não contratuais.
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