Ett nytt koncept i professionella hårtorkare

Den professionella hårtorken som kommer att förändra frisörsektorn
Det finns många anledningar till att LEOPA-R 2
Air Collection by CBR Professional är det bästa
och mest beredda verktyget
för professionell hårtorkning på alla nivåer:
kraft, mångsidighet, energieffektivitet, hälsa och
lönsamhet.

CE-kompatibel och RoHS-certifierad
30.000 timmar nyttjandeperiod
15 gånger mer än din nuvarande
50% mindre förbrukning
60% snabbare torkningstid
30 olika typer av torkning
6 hastigheter och 5 temperaturer

6

Ergonomisk design 20% lättare. Endast 430g

EMC
EKOLOGISK. Underhållsfri, icke-förorenande motor

EGENSKAPER
30 olika typer av torkning, helt differentierad,
uppdelad med systemet OPTI AIR SYSTEM™
Tack vare mikroprocessorchippen och dess digitala
styrsystem, utför den en detaljerad och segmenterad
torkning som aldrig har skådats.
Con 6 velocidades de aire y 5 configuraciones
de temperatura diferentes, puedes personalizar los
30 tipos de velocidad óptima de secado, de acuerdo
con cada tipo de cabello.
Anpassning med 30 olika typer av luft
Det är möjligt att direkt kontrollera temperaturen och luftens
hastighet så, om det är ett skadat hår, kan du minimera
tiden för exponering för värme och samtidigt uppnå en hög
torkningshastighet.

6 Olika lufthastigheter

5 Olika temperaturer

Vi är “framstående” i professionell
hårtorkningsteknik.
Den första torken med inbyggd digital LCD-skärm
Med hjälp av den laterala LCD-skärmen kan
du när som helst veta vilket program som
används, hur mycket torkhastigheten är,
vilken temperatur luften lämnar etc

Minne

Hastighet
Temperatur

5 driftlägen
Kall luft

PROFESSIONAL

5 olika driftlägen optimerade enligt vad du
behöver hela tiden: BABY, SCALP, CARE, DRY
och TURBO.
Genom att endast trycka på en knapp kan du
snabbt och enkelt använda önskat läge.
5 olika förinställda och optimerade lufthastighetsoch lufttemperaturlägen

BABY

SCALP

CARE

DRY

TURBO

Mjuk luft
för BABY

Uppfriskande luft för
hårbottenvård

Luft DRY/STYLE
Minimerar skador

Normal torkluft

Super stark luft för
kraftig torkning

mjuk luft (hastighet 2,
temperatur 1)

uppfriskande luft för
den mest känsliga
huden (hastighet 3)

luft utformad för
perfekt och oskadad
styling (hastighet 4,
temperatur 2)

uft för normal torkning
(hastighet 5,
temperatur 4)

mycket hög hastighet
luft för kraftig torkning
(hastighet 6,
temperatur 5)

Mer kraftfull elektronik

Hög hastighet

Den senaste generationen i BLDCmotorer, den nya JMW POWER ENGINE ™
5: e generationen ger kraft till strömmen!

Låg friktion

Långt liv (nyttjandeperiod)

30.000 timmar
Lättvikt

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.

PROFESSIONAL

58% MINDRE torkningstid än befintliga
BLDC-torkare

Rekordbrytande luftflöde och precision.
ULTRA 2X Airflow Power System ™
Utrustad med en ny integrerad krets med förbättrad
effekt och en högpresterande neodymmagnet som,
jämfört med den tidigare BLDC-motorn, roterar med
mycket högre hastighet (RPM).
Det fångar dubbelt så mycket luft som vanliga torkare,
och vägledningen av flödet inuti ger ett optimerat flöde
av mer riklig och kraftfull luft vid utloppet.

uper hög lufttorkningseffekt
ed sin höghastighetsluft, kraftfullare än befintliga produkter, kan
den helt torka långt, tjockt hår på kort tid.
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Intelligent värmesystem perfekt styrt av kall luft.
En hälsosam och snabb torkning som förhindrar
skador på glänsande hår

Med sin intelligenta metod för värmekontroll avger den
optimal kyl och stark luft som snabbt torkar hårbotten.
Genom kalltorkning upprätthålls fuktigheten inuti håret
och värmeskador förhindras, vilket möjliggör en mer
exakt och blank torkning

Resultat av mätningar av kyla lufttemperaturen (ºC)
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Resultat av temperaturer i kalltemperaturen (ºC)
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(mätta värden kan ändras beroende på miljön)

LEOPAR2
BLDC

NORMAL TORKARE

Mjukt och glänsande hår Super Ionic Conditioning ™

Ioniserad fjärr-infrarött för maximal
hårvård.
Utsläpp av joner och fjärr-infraröda strålar.
Löser lockar och statisk elektricitet problem,
vilket möjliggör ännu mjukare och skinande
torkningsstilar. Förebyggande effekt av
hårskador.

Flera miljoner joner är utsläppta från
jongeneratorn med vilken den är utrustad och
en stor mängd fjärr-infraröda strålar utstrålas
genom den speciellt belagda värmemodulen

3 olika munstycken för torkning,
styling och hårbottenvård

Med 3 olika viktiga munstycken kan du använda dem för att torka,
stil och torka hårbotten, såväl som att ta hand om hårbotten.

Dessa munstycken tillåter en jämn formning av håret,
även om lockarna tillåter borsten att placeras på
munstycket. När luften cirkulerar mellan lockarna,
överhettas inte apparaten och det slutliga resultatet
är mycket mer perfekt.

Munstycke Hårbottenvård

PROFESSIONAL

Munstycke Dubbel kyla

Munstycke Dubbel kyla

Två olika effekter av kylning och massage,
Munstycke Hårbottenvård.
Det kan användas för att torka och ta hand om
hårbotten. Detta munstycke består av en borste så att
du kan placera den nära huden och kamma varje del
av huvudet försiktigt och massera det under torkning
(använd med SCALP-läge).
Det uppfriskar hårbotten och lugnar stimulansen med
sin kalla luft och med hjälp av massagen hjälper den
blodets blodcirkulation i dermis och möjliggör en
hälsosam vård av denna.
Få en hälsosam hårbotten genom att torka och
massera med hjälp av detta speciella LEOPAR 2 AIR
COLLECTION-munstycke.

Används i SCALP hårbottenläge

Dubbel struktur, kallt munstycke.
Tack vare en dubbelisolering i munstycket är varmluften
blockerad, vilket ger en uppfriskande torkning och
skiljer sig från tidigare versioner.
* Även om den dubbla strukturen blockerar värme,
kan långvarig användning av munstycket överhettas
och orsaka brännskador om den kommer i kontakt
med hårbotten

Vid varmluft i 1 minut

Munstycke COLD LEOPAR2

Normalt munstycke

Vid varmluft i 10 minut

Munstycke COLD LEOPAR2
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Normalt munstycke

Enkel och bekväm drift, maximal funktionalitet

Funktioner som underlättar och maximerar
funktionaliteten hos LEOPA-R 2 Air collection:
Intelligent minne: Kommer ihåg vilket var
det sista programmet som användes i torken
och använder det när du slår på den igen.

Utan att trycka på den digitala låsknappen hela
tiden kan den ändras omedelbart med varje klick.

Digital touchbrytare: En bekväm och
enkel kontroll av lufttemperaturen och
lufthastigheten hanteras av en enkel touch.
Kyleknapp: Låt dig byta från kall luft till varm
luft med ett tryck på en knapp.
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Utan att trycka på den digitala låsknappen
hela tiden kan den ändras omedelbart med
varje klick.

Vi designar ergonomiskt och säkert

Integrerade dubbla säkerhetsanordningar
Det undviker eventuella elektriska olyckor tack
vare sin dubbla säkerhetsanordning.

Avbryter standbyström, strömbrytaren
På / Av knapp. Så fort det är avstängt
från nätet eller stoppat, slutar det att
förbruka energi och säkerställer en säkrare
användning.

Elektromagnetisk våg
För att öka säkerheten vid användning har vi infört
en elektromagnetisk vågblockeringsanordning i
handtaget på torken
Vad är den elektromagnetiska våg av en CBR-torkare? Det
är 0,7 mG, mycket lägre än den ofarliga elektromagnetiska
intensiteten på 25 mG
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Anti-torsions mjuk strömkabel
Vi använde en mjuk cirkulär strömkabel 3 m.
lång, tjockare än de vanliga strömkablarna i
torktumlare.

Produktnamn:

LEOPAR 2 Air Collection

Modell nr.

M191016

Kraft

230V/50Hz

Nominell effekt

1800W

Motor

AVANCERAD KRAFT BLCD 5.0 DIGITAL MOTOR

Brytare

Individuell temperatur, luftvarvtalsreglering (TAKTIL-knapp) 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] Kallknapp
(TAKTIL-knapp)

Munstycke

3 olika typer [munstycke dubbel struktur kall/munstycke koncentrerade lockar/ munstycke
hårbottenvård]

Vikt

430g (exklusive munstycke och nätsladd

Funktion

Tillämpad anion generator / minnesfunktion / 5 typer av drift
[BABY / SCALP / CARE / DRY / TURBO

Strömkabellängd

3m

Tillverkningsland

Republiken Korea

Elsäkerhetsintyg nr. Informations lämplighetstest

APPLUS
Registreringsnummer för överföringskommunikationsutrustning: M191016

Presentförpackning / kartong

Enhetslåda: 336x304x90mm [över, nedre låda] / kartonglåda: 645x505x360mm (10 enheter)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com
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