Professionele hoogperformante haardroger

Professionele hoogwaardige
haardroger voor kapsalons
De LEOPA·R TOP BLDC van CBR Professional is
de haardroger met de beste prestaties en de beste
prijs-kwaliteitsverhouding op de markt.
Hij verenigt de eigenschappen van de beste
haardrogers op alle niveaus: vermogen, veelzijdigheid,
energie-efficiëntie, gezondheid en rendabiliteit.

Hij voldoet aan de CE-normen en RoHS-certificatie
20.000 uren gebruiksduur. BLDC-motor van de laatste generatie
Slechts 430g. Ergonomisch en lichter ontwerp
Droogt 40% sneller
1800 W
ECOLOGISCH. BLDC-motor zonder koolafzetting noch onderhoud

EMC

Maximale prestaties
voor een minimale
investering
LEOPAR TOP BLDC combineert een motor van
de laatste generatie en zeer hoge prestaties
met een innoverende architectuur van de
luchtstroom die het verbruik optimaliseert en
voor spectaculaire resultaten zorgt.
Dankzij het ergonomische ontwerp en de
evenwichtige gewichtsverdeling biedt hij een
gebruiksgemak dat hoog boven die van de
concurrentie uitsteekt. Het lichte ontwerp
-slechts 430g- belast uw armen en polsen
veel minder en zorgt voor een gebruiksgemak
dat torenhoog boven die van andere drogers
uitsteekt.

Slechts 430g !

Nieuwe BLDC-motoren zonder onderhoud.
20.000 uren gebruiksduur

De BLDC-motor heeft geen onderhoud nodig, in tegenstelling
tot andere haardrogers.
Het magnetische bevestigingssysteem van het motorblok en
de zijopeningen met afneembare en wasbare filters zorgen
ervoor dat de motor niet aangetast wordt door stofdeeltjes
in de luchtstroom
PROFESSIONAL

Technologie ten dienste
van gebruikers en klanten

De nieuwe generatie van BLDC-motoren verkort
de droogtijd en is erg stil dankzij de optimalisatie van
de luchtstroom. De 1800 W zorgt voor een optimaal
luchtdebiet dankzij een koppel met hoge RPM en de
snelste en krachtigste digitale controlemethode.
De afwezigheid van koolborstels veronderstelt een
belangrijke vooruitgang zowel voor de gezondheid van
gebruikers en klanten als voor het milieu.

Snel, soepel,
betrouwbaar en krachtig
De LEOPA·R is eenvoudig te gebruiken en 100% efficiënt
met zijn drie snelheden.
De drukknop voor koude lucht is de snelste op de markt:
in slechts 1 seconde schakelen we van een hete luchtstroom
over naar slechts 24°C.
De eigenschappen en prijs maken van de LEOPA·R van
CBR Professional dé haardroger voor de kapsalonsector.

Resultaten van metingen van koude luchttemperaturen (ºC)
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LEOPA·R
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Naam van het product

LEOPAR TOP BLDC

Model nr:

M220713

Vermogen

230V/50Hz

Nominaal vermogen

1800W

Motor

DIGITALE BLCD-MOTOR 3de GENERATIE

Schakelaar

Individuele temperatuur, controle van de luchtsnelheid (schakelaar 3 posities)
Koudeknop (AANRAAKKNOP)

Mondstuk

Koud mondstuk met dubbele structuur

Gewicht

430g (zonder mondstuk of stroomkabel)

Functie

Anionengenerator

Lengte stroomkabel

3m

Land van fabricage

Republiek Korea

Certificaat elektrische veiligheid
Informatienummer geschiktheidstest

APPLUS
Registratienummer van het communicatietoestel van de transmissies: M220713

Cadeaudoos / karton

Eenheidsdoos: 248x313x90 mm / Kartonnen doos: 646x273x475 mm (10 eenheden)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com

CBR Professional behoudt zich het recht voor om de kenmerken van deze catalogus zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en / of te wijzigen. Niet-contractuele afbeeldingen.
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