
Et nytt konsept i profesjonelle hårfønere



Det er mange grunner til at CBR Profesjonell 
sin LEOPA-R 2 Air Collection er det beste og 
best utarbeidede verktøyet for en profesjonell 
tørkeeffekt på alle nivåer: kraft, allsidighet, 
energieffektivitet, helse og lønnsomhet.

Den profesjonelle hårføneren som          
vil forandre frisørsektoren

Den innfrir CE-standard og RoHs-sertifisering

30 000 timer teknisk levetid                                                
15 ganger mer enn din nåværende  

50 % mindre forbruk    

60 % raskere tørketid

30 forskjellige typer tørkinger                                        
6 hastigheter og 5 temperaturer 

Ergonomisk design 20 % lettere.  Kun 430g

ØKOLOGISK. Vedlikeholdsfri motor, ikke forurensende

EMC



SPESIFIKASJONER

30 forskjel l ige typer tørking, perfekt 

differensiert, delt med OPTI AIR SYSTEM ™ 

-systemet

Takket være mikroprosessorbrikken og dens digitale 

styringssystem, utfører den en detaljert og segmentert 

tørking uten sidestykke i dag.

Med seks lufthastigheter og fem forskjellige 

temperaturinnstill inger, kan du tilpasse de 30 

typene optimal tørkehastighet, i henhold til 

enhver type hår.

Det er mulig å kontrollere temperaturen og lufthastigheten direkte 
slik at i tilfelle skadet hår, kan du minimere tiden for eksponering 
for varme og samtidig oppnå en høy hastighet på tørking.

Tilpasning med 30 forskjellige typer luft

Seks hastigheter med forskjellig luft 

Fem forskjellige temperaturer



Via LCD-skjermen på siden vil du alltid kunne 
vite hvilket program som er i bruk, hva som 
er hastigheten på tørking, hvilken temperatur 
det er på luften som kommer ut av, etc.

Den første hårføneren med digital LCD innebygget

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

Hastighet

Minne

5 typer 
funksjoner

Temperatur

Kaldluft

Vi står “på hodet” i profesjonell 
teknologi innen hårtørking.



Med kun et tastetrykk kan du raskt 
og enkelt bruke ønsket modus.

Fem forskjellige funksjonsmoduser optimalisert 
etter hva du til enhver tid trenger: BABY, 
HODEBUNN, PLEIE, TØRKING OG TURBO.

5 forskjellige moduser forhåndsinnstilt og 
optimalisert etter hastighet og lufttemperatur

BABY

mild luft (hastighet 2 
temperatur 1)

Kaldluft for BABY

forfriskende luft for 
sensibel dermis  

(hastighet 3)

Forfriskende luft for 
hodebunnen

mild luft for en 
perfekt styling uten 
skade (hastighet 4, 

temperatur 2)

TØRR/MILD luft 
Minimerer skade

luft for en normal 
tørking (hastighet 5,

temperatur 4)

Luft for normal tørking

høyhastighetsluft 
for en kraftig 

tørking (hastighet 6, 
temperatur 5)

Kraftig luftstrøm for en 
kraftig tørking

SCALP CARE DRY TURBO



Siste generasjon BLDC-motorer fra BLCD-

motor, JMW-MOTOR ™ femte generasjon 

Generasjon som gir mer effekt til effekten!

Kraftigst elektronikk

Høy hastighet

Lett

Varer lenge (teknisk levetid)

Lav friksjon

Den 5: e generationen JMW-motor digital med hög 

effekt har mycket hög elmekanisk prestanda och 

en lång livslängd (30.000 timmar), med en lätt vikt 

och eliminerar skadliga mikropartiklar som de gamla 

konventionella motorerna hade. Tillsammans med ett 

högt RPM-vridmoment och den snabbaste och mest 

kraftfulla digitala kontrollmetoden i sin generation, 

har man total kontroll över hårtorkens luftflöde och 

lufthastighet.

Utrustad med en tyst design och en lätt konstruktion, 

har motorn förbättrats med avseende på ljud och vikt 

jämfört med sin tidigare version.

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

30.000 timer



En luftstrøm med flyt og presisjon som bryter 

rekorder. ULTRA 2X ™ luftstrømsystem 

Utstyrt med en ny forsterket integrert krets og en høy-

ytelse neodymmagnet som roterer med mye høyere 

hastighet (o/min) sammenlignet med den forrige 

BLDC-motoren. 

Den fanger opp dobbelt så mye luft som vanlige 

hårfønere, og strømningsveiledningen på innsiden gir 

en rikeligere og kraftigere optimalisert luftstrøm ved 

utløpet.
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Sammenlikning av hårføners lufthastighet (m/s)
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Sammenlikning avhårføners tørketid (i minutter)

AIR COLLECTION BLDC
JMW

DC Motor 
JMW

Med sin svært høye lufthastighet, kraftigere enn eksisterende 
produkter, kan den tørke langt og tykt hår helt på kort tid.

Høyhastighets lufttørkingseffekt

En tørketid på 58 % MINDRE  
enn eksisterende BLDC-hårfønere
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Sammenlikning av motorhastighet (o/min)
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Varmesystem med smart-kontroll perfekt for kaldluft.

En sunn og rask tørking som forebygger skade på 

glansfullt hår.

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

Med sin smart-metode for å kontrollere varmen, avgir 

den ypperlig kald og kraftig luft som tørker hodebunnen 

raskt. Ved kaldtørking opprettholdes fuktigheten inne 

i håret og skader forårsaket av varme forhindres, noe 

som gir en mer strålende og presis tørking.

Resultat ved målinger i kaldluftstemperaturer (ºC)
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Mykt og glansfullt hår Super Ionic Conditioning ™

Ioniserte infrarøde stråler for maks 

pleie av håret

Mange millioner ioner slippes ut fra ionegeneratoren 

som den er utstyrt med, og gjennom den 

spesialbelagte varmeapparatmodulen bestråles 

et stort antall infrarøde stråler.

Utslipp av ioner og infrarøde stråler.

Den løser problemer med krøller og elektrisitet 

i håret, noes om gir ennå mykere og lettere 

tørkestiler. Forebyggende effekt mot hårskader.
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Med tre helt forskjellige munnstykker kan du bruke den for å tørke, 
style og tørke hodebunnen, i tillegg til å pleie sistnevnte.

Tre forskjellige munnstykker for å 

tørke, style og pleie hodebunnen

Disse munnstykkene gir en jevn forming av håret, 

selv krøller gir deg mulighet til å plassere børsten over 

munnstykket. Ved å sirkulere luften mellom krøllene, 

blir ikke apparatet overopphetet, og sluttresultatet er 

mye mer perfekt.     

Munnstykke som pleier hodebunnen Dobbelt kaldluftsmunnstykke Munnstykke for krøller 



To forskjellige effekter av kjøling og massasje, 

munnstykke som pleier hodebunnen.

Det kan brukes til å tørke og ta vare på hodebunnen. 

Dette munnstykket består av en børste, slik at du 

kan plassere den nært huden og gre hver del av 

hodet forsiktig og massere det under tørking (bruk 

med SCALP-modus).

Det frisker opp hodebunnen og beroliger stimuleringen 

med sin kalde luft, og ved hjelp av massasje hjelper 

den blodsirkulasjonen i dermis og gir en sunn pleie 

av det.

Få en sunn hodebunn ved å tørke og massere ved 

hjelp av dette spesielle munnstykket fra LEOPAR 2 

AIR COLLECTION.

Bruk i hodebunnsmodus SCALP
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Dobbel kaldluftstruktur, kaldluftsmunnstykket.

Takket være en dobbel isolasjon i munnstykket, 
er den varme luften blokkert slik 
at en forfriskende tørking og det skiller den 
fra tidligere versjoner.

* Selv om den doble strukturen blokkerer varme,
kan langvarig bruk av munnstykket 
overopphete det og forårsake brannskader 
ved kontakt med hodebunnen

Ved bruk av varmluft i ett minutt

Normalt munnstykke

Normalt munnstykke

Ved bruk av varmluft i ti minutter

Munnstykke  COLD LEOPAR2

Munnstykke  COLD LEOPAR2



Smart minne: Husker det siste programmet 
brukt med hårføneren og bruker det samme 
når du slår på det igjen.

Digital berøringsbryter: Komfortabel og 
enkel styring av temperatur og lufthastighet 
styrt av en enkel berøring.

Kaldknapp: Tillater byte fra kaldluft til varmluft 
ved et enkelt trykk på knappen

Spesifikasjoner som letter og maksimerer 
funksjonaliteten til LEOPA•R 2 Air collection:

Enkel og komfortabel funksjon, maksimal funksjonalitet.

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

Med en enkel berøring, “komfortabel kontroll” 
DIGITAL BERØRINGSBRYTER.
Endringer i lufthastighet og temperatur styres 
enkelt takket være den integrerte digitale 
berøringsbryteren. 

Rask og enkel, “Bytt mellom kald-/varmluft”. Uten 
å måtte trykke på digital låseknapp hele tiden kan 
den endres øyeblikkelig med hvert klikk.



Vi designer ergonomisk og sikkert

Integrerte dobbeltsikkerhetsenheter

Unngå mulige elektriske ulykker takket være den 
dobbelte sikkerhetsenheten.

Myk anti-torsjons strømledning 

Vi har brukt en tre meter myk sirkulær 
strømledning, tykkere enn vanlige 
strømledninger til hårfønere.

Avstenging av reservekraft, strømbryter

På / Av bryter. Når du kobler fra nettverket 
eller stopper, slutter du å bruke energi og 
sikrer en mer sikker bruk.

Elektromagnetisk bølge

For å øke sikkerheten ved bruk har vi innlemmet 
en enhet som blokkerer elektromagnetiske bølger i 
håndtaket på hårføneren.

Hva er den elektromagnetiske bølgen av en CBR-
hårføner? Det er 0,7 mG, mye lavere enn den uskadelige 
elektromagnetiske intensiteten på 25 mG

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



Produktnavn LEOPAR 2 Air Collection

Modellnummer M191016

Effekt 230V/50Hz

Nominell effekt 1800W

Motor DIGITAL BLCD-MOTOR 5,0 MED AVANSERT EFFEKT

Bryter 
Individuell temperatur, lufthastighetskontroll (berøringsknapp)                                                  

Lufthastighet [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]   Kaldluftsknapp (berøringsknapp)

Munnstykke
3 forskjellige typer [Kaldluftsmunnstykke med dobbel kontrollstruktur/munnstykke for kon-

sentrerte krøller /munnstykke for hodebunnspleie]

Vekt 430 g (uten munnstykke og strømledning)

Funksjon
Ione/minnefunksjon/5 typer funksjoner                                                                                  

[BABY/HODEBUNN/PLEIE /TØRKING/TURBO]

Kabellengde 3m

Produksjonsland Sør-Korea

Sertifisering el-sikkerhet
Informasjonsnummer ionisk test

APPLUS            
Registernummer for utstyr til overføringskommunikasjon: M191016

Gavepakning/pappeske Enkeltpakke: 336x304x90 mm [utvendig, innvendig etui] / Pappeske : 645x505x360 mm (Ti enheter)
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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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