Nowa koncepcja suszarek do włosów dla profesjonalistów

Profesjonalna suszarka, która zmieni
branżę fryzjerską.

30 różnych rodzajów suszenia, oddzielnych i
doskonale zróżnicowanych dzięki systemowi OPTI
AIR SYSTEM™.

Jest wiele powodów, które czynią z suszarki
LEOPA-R 2 Air Collection firmy CBR Professional
najlepsze narzędzie do profesjonalnego suszenia
włosów, najlepiej przygotowane do tego celu pod
każdym względem:

Dzięki mikroprocesorowi i opartemu na nim
cyfrowemu układowi sterowania, suszarka realizuje
odmienne typy suszenia o szczegółowo dobranych
parametrach, co stanowi jak do tej pory osiągnięcie
bezprecedensowe.

Spełnia wymagania norm CE oraz certyfikacji według dyrektywy o
substancjach niebezpiecznych (RoHS).

Mając do dyspozycji 6 różnych prędkości i 5 różnych
ustawień temperatury można dobrać jeden z 30
typów optymalnej prędkości suszenia, odpowiedni
do każdego rodzaju włosów.

Żywotność: 30 000 godzin.
15 15 razy więcej niż suszarka od twojego obecnego dostawcy.

Dostosowanie przez wybór jednego z 30 rodzajów
wydmuchiwanego powietrza
Można kontrolować bezpośrednio temperaturę i prędkość
przepływu powietrza, dzięki czemu – w przypadku włosków
kruchych – można zminimalizować czas wystawienia włosów
na oddziaływanie ciepła, a jednocześnie uzyskać wysoką
prędkość suszenia.

50% mniejsze zużycie energii.
O 60% szybsze suszenie włosów
30 różnych rodzajów suszenia
6 prędkości i 5 temperatur
Ergonomiczny projekt, o 20% lżejszy model. Ciężar: tylko 430g.
PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA. Silnik nie wymagający konserwacji, nie wytwarzający zanieczyszczeń.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

6 różnych prędkości nadmuchu

EMC
5 różnych temperatur powietrza

Jesteśmy liderem w dziedzinie technologii
profesjonalnego suszenia włosów.

5 różnych trybów pracy, zoptymalizowanych
w zależności od konkretnych potrzeb: BABY,
SCALP, CARE, DRY oraz TURBO.

Pierwsza suszarka z wbudowanym wyświetlaczem
LCD.
Dzięki bocznemu panelowi LCD użytkownik
wie w każdej chwili, jaki program jest
realizowany, jaka jest prędkość suszenia,
jaka jest temperatura nadmuchiwanego
powietrza, itd.

Wystarczy nacisnąć jeden guzik, aby natychmiast
skorzystać z żądanego trybu.
5 różnych trybów z fabrycznie skonfigurowaną
i zoptymalizowaną prędkością i temperaturą
nadmuchiwanego powietrza.

Pamięć

Prędkość
Temperatura

BABY

SCALP

CARE

Łagodny nadmuch
do suszenia włosów
DZIECKА

Odświeżający
nadmuch pielęgnujący
skórę głowy

SUCHY nadmuch.
Minimalizuje
szkodliwy wpływ.

delikatny nadmuch
(prędkość 2,
temperatura 1)

nadmuch
odświeżający dla
wrażliwej skóry
(prędkość 3)

DRY

TURBO

Normalny nadmuch
przy suszeniu.

Bardzo silny nadmuch
do szybkiego suszenia.

wpływu na włosy
(prędkość 4,
temperatura 4)

nadmuch do
normalnego suszenia
(prędkość 5,
temperatura 4)

5 trybów pracy

Zimny nadmuch
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nadmuch
zaprojektowany do
doskonałych stylizacji
bez negatywnego

Najmocniejsza elektronika

Wysoka prędkość

Najnowsza generacja elektrycznych silników
bezszczotkowych: JMW POWER ENGINE ™ 5tej generacji

Czas suszenia o 58% krótszy w porównaniu z dostępnymi
suszarkami z silnikiem bezszczotkowym
Rekordowa objętość i precyzja ustawienie
parametrów
powietrza.
Układ
zasilania
przepływu powietrza ULTRA 2X ™

Niskie tarcie

Silnik wyposażono w nowy (i ulepszony) wbudowany
obwód zasilania i zastosowano magnes neodymowy
o wysokiej wydajności, dzięki czemu osiąga on
znacznie większą prędkość obrotową, w porównaniu z
poprzednim modelem silnika bezszczotkowego.

Trwałe (użyteczne życie)

Światło

30.000 godzin

Silnik elektryczny 5-ej generacji – cyfrowo sterowany
JMW – o wysokiej mocy charakteryzuje się najwyższymi
osiągami elektro-mechanicznymi, jak też bardzo wysoką
żywotnością (30 000 godzin) i niewielkim ciężarem, a
jednocześnie nie wytwarza szkodliwych mikrocząstek
produkowanych przez starsze silniki konwencjonalne.
Dzięki połączeniu momentu siły dającego wysokie
obroty i metodzie sterowania cyfrowego – najszybszej
i najsprawniejszej w swojej generacji – zapewnia
całkowitą kontrolę nad ilością nadmuchiwanego przez
suszarkę powietrza oraz prędkością nadmuchu.
Dzięki lekkiej konstrukcji zaprojektowanej do cichej
pracy, ten model silnika stanowi postęp w stosunku
do poprzedniej wersji w kategoriach poziomu hałasu
i ciężaru.

Zasysa dwa razy więcej powietrza, niż normalne
suszarki, a odpowiednie prowadzenie przepływu
powietrza w jej wnętrzu daje zoptymalizowany nadmuch:
więcej powietrza w silnym strumieniu na wylocie.
ysoka skuteczność suszenia powietrzem o bardzo wysokiej
prędkości.

Dzięki nadmuchowi powietrza o wysokiej prędkości, znacznie
potężniejszemu niż w istniejących produktach, suszarka może
dokładnie wysuszyć długie i grube włosy w bardzo krótkim
czasie.
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Porównanie ciśnienia manometrycznego powietrza (w)
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Inteligentny układ ogrzewania, doskonale
sterowany zimnym powietrzem.

Super miękkie i lśniące włosy Super Ionic Conditioning ™

Zdrowe i szybkie suszenie, zapobiegające
uszkadzaniu lśniących włosów.

Dzięki inteligentnej metodzie sterowania ogrzewaniem
suszarka nadmuchuje powietrze o optymalnej
temperaturze i sile, które szybko suszy skórę głowy.
Wykorzystując suszenie na zimno utrzymuje się
wilgotność wewnątrz włosów i zapobiega uszkodzeniom
powodowanym przez ciepło, co umożliwia suszenie
precyzyjne i zachowujące lśnienie włosów.

Wyniki pomiarów temperatury zimnego powietrza (ºC)
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Wyniki pomiarów temperatury zimnego powietrza (ºC)
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Emisja jonów i promieniowania w dalekiej
podczerwieni.
Rozwiązuje
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Firma z
Firma z
Firma z
silnikiem prądu silnikiem prądu silnikiem prądu
stałego A
stałego B
stałego C

LEOPAR2
Silnik na prąd stały
BLDC
(mierzone wartości mogą być inne, w zależności od otoczenia)

LEOPAR2
BLDC

Silnik na prąd stały

problemy

układania

pukli

i

elektryzowania się włosów, dzięki czemu
wystylizowane włosy po wysuszeniu są
jeszcze bardziej miękkie i błyszczące. Efekt
zapobiegania uszkodzeniu włosów.

Promieniowanie w dalekiej podczerwieni plus
jonizacja – maksymalna pielęgnacja włosów.

Generator jonów, w który wyposażono
suszarkę, emituje miliony naładowanych
cząsteczek, a specjalnie przeprojektowany
moduł ogrzewania napromieniowuje je mocno
promieniowaniem w dalekiej podczerwieni.

Dwa różne skutki użycia nasadki do pielęgnacji
skóry głowy: schłodzenie i masaż.

3 różne nasadki do suszenia,
stylizacji i pielęgnacji skóry głowy.

Można ją wykorzystywać do suszenia i pielęgnacji

skóry głowy. Nasadkę wyposażono w szczotkę, aby
można ją było przysunąć blisko skóry i delikatnie
wyszczotkować każdy centymetr skóry na głowie,
masując ją jednocześnie podczas suszenia (używać

Dzięki 3 podstawowym nasadkom suszarkę można
wykorzystywać do suszenia i stylizacji włosów oraz do
suszenia skóry głowy, jak też do jej pielęgnacji.

Nasadki te umożliwiają jednolite modelowanie
włosów, a nasadka do włosów kędzierzawych
pozwala korzystać z grzebienia przy układaniu
pukli. Gdy powietrze cyrkuluje w puklach włosów,
urządzenie się nie przegrzewa a ostateczny wynik
jest o wiele lepszy.

w trybie SCALP).

Odświeża skórę głowy i obniża jej stymulację
chłodnym powietrzem a poprzez masaż wspomaga
cyrkulację krwi w skórze, zapewniając jej pielęgnację
i zdrowie.
Korzystanie z tej specjalnej nasadki LEOPAR 2
AIR COLLECTION do suszenia i masażu zapewnia
skórze głowy zdrowie.

Ustnik do pielęgnacji skóry głowy

Podwójna nasadka z osobnym
koncentratorem zimnego nadmuchu

Nasadka do pukli

Używać w trybie SCALP do skóry głowy
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Łatwa i wygodna obsługa, maksymalna funkcjonalność

Podwójna nasadka z osobnym
koncentratorem zimnego powietrza.
Dzięki rozdzieleniu przewodów w nasadce, ciepłe
powietrze zostaje zablokowane, co umożliwia
odświeżające suszenie, a jednocześnie odróżnia
suszarkę od poprzednich wersji.
*Choć podwójna konstrukcja z osobnym przewodem
powietrza blokuje ciepło, długotrwałe korzystnie
z nasadki może ją przegrzać i doprowadzić do
oparzeń w razie kontaktu ze skórą głowy.

Po nadmuchu gorącego powietrza przez 1 minutę

Nasadka FRIO LEOPAR2

Zwykła nasadka

Po nadmuchu gorącego powietrza przez 10 minut

Właściwości, które maksymalizują
funkcjonalność urządzeń
LEOPA·R 2 Air collection:

Inteligentna pamięć: Zapamiętuje który
program był ostatnio używany w suszarce
i włącza go po następnym uruchomieniu
suszarki.
Cyfrowy przełącznik dotykowy: Wygodny
i prosty element sterujący temperaturą i
prędkością powietrza – wystarczy dotknąć,
by zmienić parametry.
Przycisk zimnego nadmuchu: Umożliwia
zamianę nadmuchu zimnego na gorący za
jednym naciśnięciem przycisku.

Nasadka FRIO LEOPAR2
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Zwykła nasadka

PROFESSIONAL

Szybkie i łatwe przejście zimny/gorący nadmuch. Bez
konieczności ciągłego naciskania przycisku bloku cyfrowego
można zmienić nadmuch w jednej chwili, jednym kliknięciem.

Cyfrowy przełącznik dotykowy: wygodny element sterujący –
wystarczy jedno dotknięcie.
Łatwość wprowadzania zmian prędkości i temperatury dzięki
wbudowanemu przełącznikowi dotykowemu.

Nasze projekty są ergonomiczne i bezpieczne

Urządzenia z wbudowanymi podwójnymi
zabezpieczeniami.
Pozwala to uniknąć porażenia prądem dzięki
podwójnemu zabezpieczeniu urządzenia.

Odłącza zasilanie rezerwowe, wyłącznik
zasilania
Wyłącznik dwupozycyjny Wł./Wył. W chwili
odłączenia od sieci albo zatrzymania, suszarka
przestaje zużywać energię i gwarantuje wyższe
bezpieczeństwo użytkowania.

Emisja promieniowania elektromagnetycznego
Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania, w
uchwyt suszarki wbudowano urządzenie blokujące
fale elektromagnetyczne.
Jaka jest emisja elektromagnetyczna suszarki CBR?
Wynosi 0,7 mG, czyli znacznie poniżej 25 mG –
progu nieszkodliwego natężenia promieniowania
elektromagnetycznego.
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Miękki niezwijający się kabel zasilania
W suszarce zastosowano miękki, kabel
zasilania o przekroju kołowym, o długości
3 m, grubszy od kabli zasilania normalnie
stosowanych w suszarkach.

Nazwa produktu

LEOPAR 2 Air Collection

Nr modelu

M191016

Zasilanie

230 В / 50 Гц

Moc znamionowa

1800 Вт

Silnik

CYFROWO STEROWANY SILNIK BEZSZCZOTKOWY BLCD 5.0 O O ZWIĘKSZONYCH MOŻLIWOŚCIACH

Przełącznik

Temperatura, sterowanie prędkością przepływu powietrza (przełącznik DOTYKOWY) Prędkość nadmuchu powietrza [1(4m/s)–2(6m/s)–3(8m/s)–4(10m/s)-5(12m/s) –6 (14m/s)]
Temperatura [0-5_50°C~150°C] Przycisk zimnego nadmuchu (DOTYKOWY)

Nasadka

3 różne rodzaje [podwójna nasadka z osobnym koncentratorem zimnego powietrza/nasadka do
pukli/nasadka do pielęgnacji skóry głowy]

Ciężar

430g (bez nasadki koncentratora ani kabla zasilania)

Funkcje

Wbudowany generator anionów / funkcja pamięci / 5 trybów pracy
[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Długość kabla zasilania

3M

Kraj produkcji

Korea Południowa

Certyfikat bezpieczeństwa urządzenia elektrycznego Nr
noty o próbie przydatności produktu

APPLUS
Nr rejestracji sprzętu do powiadomień o przelewach: M191016

Pudełko podarunkowe / karton

Opakowanie jednostkowe: 336x304x90mm [zewnętrzne, futerał wewnętrzny] / Karton: 645x505x360mm (10 sztuk)

Tel. +34 93 245 35 02

PROFESSIONAL
info@cbrprofessional.com

www.cbrprofessional.com
CBR Professional, zastrzega sobie prawo do modyfikacji i / lub zmiany, bez wcześniejszego powiadomienia, właściwości tego katalogu. Obrazy bezumowne.

C/. Marina, 155, local 6
08013 Barcelona – Hiszpania
diseño gráfico y fotogrtafia:

