
Et nyt koncept indenfor professionelle hårtørrere



Der er mange grunde, der gør LEOPA-R 2 Air 
Collection fra CBR Professional til det bedste 
og mest forberedte værktøj indenfor

professionel hårtørring på alle niveauer: kraft, 
alsidighed, energieffektivitet, sundhed og 
rentabilitet.

En professionel hårtørrer, der vil ændre 
frisørsektoren

Overholder CE-regler og RoHS-certificering

30.000 timers brugstid                                                 
15 gange mere end din aktuelle leverandør

50% mindre forbrug    

60% hurtigere tørretid

30 forskellige typer af tørring                                        
6 hastigheder og 5 forskellige temperaturer  

Et ergonomisk design der er 20% lettere.  Kun  430g

ØKOLOGISK. Vedligeholdelsesfri, en ikke-forurenende motor der ikke forurener

EMC



FUNKTIONER

30 forskel l ige typer for tørr ing, perfekt 
differentieret, delt med OPTI AIR SYSTEM™ 
systemet

Takket være en mikroprocessorchip og det 
digitale styresystem udfører den en detaljeret 
og segmenteret hårtørring der ikke er set hidtil 
i da

Med 6 lufthastigheder og 5 forskellige 
temperaturindstill inger kan du tilpasse de 30 
typer optimalt til tørrehastigheder der passer til 
de forskellige hårtyper.

Det er muligt at styre temperaturen og lufthastigheden direkte, 
så i tilfælde af beskadiget hår kan du minimere mængden af 
eksponering for varme og samtidig opnå en hurtig tørringstid.

Tilpasning med 30 forskellige typer af luft

6 forskellige lufthastigheder

5 Forskellige temperaturer 



På LCD-skærmen kan du til enhver tid 
se hvilket program der er i brug, hvad er 
tørringshastigheden, hvilken temperatur 
luften er osv.

Den første hårtørrer med indbygget digital LCD

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

Hastighed

Hukommelse

5 forskellige 
funktioner

Temperatur

Kold luft

Vi er “foran” indenfor teknologi når det 
drejer sig om Professionel hårtørring



Med et enkelt tryk på en knap kan du hurtigt 
og nemt bruge den ønskede funktion.

5 forskellige drift funktioner optimeret efter hvad 
du har lige har brug for : BABY, HÅRBUND, 
BEHANDLING, TØRT HÅR og TURBO.

5 forskellige forkonfigurerede og optimerede 
funktioner af lufthastighed og temperatur

BABY

Blid luft (hastighed 2, 
temperatur

Blid luft til BABY

Forfriskende luft 
følsom hovedbund 

(hastighed3)

Forfriskende luft til 
pleje af hårbunden

Luft designet til 
perfekt skadefri 

styling (hastighed 4, 
temperatur 2

TØR LUFT /STYLE
Minimerer skader

Luft til normal 
tørring (hastighed 5, 

temperature 4

Normal tørringsluft

Meget høj hastighed 
til kraftig tørring. 

(hastighed 6, 
temperatur5) 

Super hård luft til 
kraftig tørring 

SCALP CARE DRY TURBO



Den nyeste version fra BLDC motor, den nye 

JMW POWER ENGINE ™ 5th Generation giver 

endnu mere kraft !!

Mest kraftfulde elektronik

Høj hastighed

Lys

Lang varighed (brugstid)

Lav friktion

Den højeffektive 5.generations motor, JMW digital, 

har ekstem høj elektrik mekanisk ydelse og samtidig 

har den også en lang levetid (30,000 timer),den 

er let og eliminerer skadelige mikropartikler, der 

forekommer I konventionelle motorer. Sammen med 

et højt omdrejningsmoment og det hurtigste og mest 

kraftfulde digitale styresystem i sin generation, der 

giver total control i hårtørrerens luftstrøm og hastighed. 

Udstyret med et stille design og en let struktur, 

er motoren forbedret i forhold til støj og vægt 

sammenlignet med den tidligere version.
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30.000 timer



Med en luftstrøm og præcision der slår alle 

rekorder, ULTRA 2X ™ luftstrømssystem

Den er udstyret med et nyudviklet strøm integreret 

kredsløb og en højtydende neodymmagnet, der 

rotererneodymium magnet. Der roterer med meget 

større hastigheder (RPM) end den tidligere BLDC 

motor.

Den indtager to gange mængden af luft som almindelige 

hårtørrere, og det interne flowstyringssystem giver 

en mere fuldstændig og kraftigere luftstrøm ved 

mundstykket.
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Sammenligning af tørretid (i minutter)

AIR COLLECTION BLDC
JMW

BLDC 
selskab A

Motor DC 
JMW

Med sin højeste lufthastighed, mere kraftfuld end eksisterende 
produkter, kan den tørrer langt og tykt hår på meget kortere tid.

Super højhastigheds lufttørringskraft.

58% KORTERE tørretid end 
eksisterende BLDC tørrere
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Intelligent varmesystem der er perfekt styret 

ved brug af kold luft. Sund og hurtig tørring der 

forhinder skader på skinnende hår.
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Med sin intelligente varmekontrolmetode giver den 

en excellent kold og stærk luft, der hurtigt tørrer 

hovedbunden. Ved kold tørring opretholdes fugten 

I håret, og varmeskader forhindres, hvilket giver 

mulighed for en nemmere og mere præcis tørring.

Resultat af koldluft temperatur målinger (ºC)
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Blødt og skinnende Super Ionic Conditioning™

Fjerninfrarød (FOR) ioniseret for 

maksimal hårpleje.

Mange millioner ioner udsendes fra den 

monterede iongenerator, og et stort antal 

fjerninfrarøde stråler bestråles gennem det 

specielt belagte varmemodul.

Ion emission og fjernfrarøde stråler.

Afhjælpning af krølle- og statiske hårproblemer, 

hvilket giver endnu blødere og lettere 

tørringsformer. Hjælper med at forhindre skade 

på håret.
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Ved brug af de 3 forskellige vigtige påsættelige dele kan du tørre 
og sætte dit hår såvel som at pleje hårbunden.

3 forskellige påsættelige dele til tørring, 

styling og pleje af hovedbunden.

Påsættelig del til hovedbunds pleje                        Dobbellaget køle påhæftning               Påsættelig enhed til krøller

Disse påsættelige dele hjælper til at opnå en 

ensartet hårstyling og det har endda et kapitel om 

krøller. Hårtørreren kan ikke overophedes, mens det 

blæsetørrer, hvilket giver dig et perfekt resultat.



To forskellige effekter af køling og massage,

dyse til  hovedbundspleje.

Den kan bruges til at tørre og pleje hårbunden. Denne 

del består af en børste, så du kan komme tæt på 

huden og forsigtigt massere det under tørring (brug 

HOVEDBUNDS funktionen).

Det forfrisker hovedbunden og beroliger stimuleringen 

med kold luft, og ved massering hjælper 

blodcirkulationen i huden.

Få en sund hovedbund ved at tørre og massere ved 

hjælp af denne specielle påsættelig del fra LEOPAR 2 

AIR COLLECTION.

Brug af HOVEDBUND-funktionen
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Dobbelt struktur, kold dyse.

Takket være den dobbelte isolering blokeres 

varmeluften for at tørre ved hjælp af forfriskende luft, 

en unik og nyskabende funktion fra tidligere versioner. 

*Selvom det dobbelte lag blokerer varmen, kan langvarig 

brug forårsage overophedning og forbrændning hvis 

den kommer I kontakt med hovedbunden.

Ved brug af vamluft i 1 minut

KOLD DYSE  LEOPAR2 Normal  dyse

Normal  dyse

Ved brug af varm luft i 10 minuter

KOLD DYSE  LEOPAR2



Smart hukommelse: det sidste program 
der er brugt, gemmes af hårtørreren og 
genlæses når den tændes.

Digital tryk kontakt: En komfortabel og 
enkel Kontrol, der med et enkelt tryk styrer 
lufttemperatur og hastighed.

Køling knap: Skift fra kold til varm luft med et 
enkelt tryk på en knap.

Funktioner, der definere og maksimere 
LEOPA·R 2 Air collection:

Nem og komfortabel betjening, maksimal effekt.
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Den enkle “ komfortabel kontrol” DIGITAL
TRYK KONTAKT
Ændringer I lufthastighed og temperature 
er let, takket være det integrerede digitale 
berøringsskifte

Hurtigt og nemt, “Skift mellem kulde og varm 
luft” Uden at skulle trykke på den digitale 
låseknap hvergang, skift det straks med et 
enkelt klik.



Vores design focuserer på effektivitet og sikkerhed

Integrerede dobbelte sikkerhedsfunktioner

Undgå mulige elektriske ulykker takket være den 
dobbelte sikkerhedsanordning.

Blødt anti-torsion strømkabel

Vi har lavet et 3m blødt cirkulært strømkabel. 
Længere og tykkere end de normale kabler 
på hårtørrere.

Skær ned på energi reserver, 
strømafbryder.

Tænd / sluk-afbryder afskærer øjeblikkeligt 
dig fra kredsløbet eller stopper med at bruge 
energireserver. Denne sikkerhedsfunktion 
garanterer en sikrere brug.

Elektromagnetiske bølger

For en forbedret sikkerhed har vi indbygget 
en elektromagnetisk bølgeblokerende enhed I 
hårtørrerens håndtag.

Hvad er den elektromagnetiske bølge på en CBR 
tørrerr? Det er 0.7 mG, meget lavere end den uskadelige 
elektromagnetiske intensitet på 25 mG.

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



Produktnavn LEOPAR 2 Air Collection

Model nº. M191016

Strøm 230V/50Hz

Strøm rating 1800W

Motor DIGITAL MOTOR BLCD 5.0 MED  AVANCERET KRAFT 

Kontakt
Individuel temperatur, lufthastighedskontrol (TOUCH-knap) Lufthastighed [1 (4m / s)                

-2 (6m / s) -3 (8m / s) -4 (10m / s) -5 (12m / s) - 6 14m / s)] Temperatur [0-5_50 ° C ~ 150 ° C]             
Kold knap (TOUCH-knap)

Dyse
3 forskellige typer [dobbelt struktur kold dyse / koncentreret krølle dyse / hovedbund          

pleje dyse

Vægt 430g (Ikke inkluderet dyser eller strømkabel)

Funktion
Anvendt aniongenerator / hukommelsesfunktion / 5 driftsfunktioner                                   

[BABY / HOVEDBUND / PLEJE / TØRT HÅR / TURBO]

Strømkabel længde 3m

Produktionsland Republikken Korea

Elektrisk sikkerhedscertifikat                                 
Nr. Testinformation egnethed

APPLUS            
Registreringsnummer af transmissions kommunikationsudstyr:M191016

Box / papemballage Kasse enhed: 336x304x90mm [øverste, lavere kasse] / Papkasse: 645x505x360mm (10 enheder)
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C/. Marina, 155, local 6
08013 Barcelona - Spanien
Tel +34 93 245 35 02

info@cbrprofessional.com

www.cbrprofessional.com C
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