
Secador profissional de altas prestações



ECOLÓGICO. Motor BLDC sem resíduos de carvão nem manutenção 

EMC

Cumpre as normas CE e certificação RoHS

20.000 horas de vida útil. Motor BLDC da última geração

Somente 430g. Desenho ergonómico e mais leve

40% mais rápido no tempo de secagem

1800 W

Secador profissional de gama alta para 
o sector dos cabeleireiros

OLEOPA·R TOP BLDC da CBR Professional é o 
secador de cabelo com as mais altas prestações e a 
melhor relação qualidade-preço do mercado. 

Reúne todas as qualidades dos melhores secadores 
a todos os níveis: potência, versatilidade, eficiência 
energética, saúde e rentabilidade.



Máximas prestações 
com um investimento 
mínimo

O LEOPAR TOP BLDC combina um motor de 
últ ima geração e alt íssimas prestações com 
uma arquitetura inovadora do f luxo de ar 
que otimiza consumos e garante resultados 
espetaculares.

Graças ao seu desenho ergonómico e 
equil íbrio de pesos, oferece uma comodidade 
de trabalho muito superior aos restantes 
concorrentes. O seu baixo peso, de apenas 
430 g, assegura um importante al ívio f ísico 
dos braços e pulsos, proporcionando um 
conforto laboral muito acima dos outros 

secadores

Somente 430 g !



Novos motores BLDC sem manutenção.
20.000 horas de vida útil

O motor BLDC não precisa de manutenção, ao contrário de 

outros secadores. 

O sistema de fixação magnética do bloco do motor e as 

suas aberturas laterais com filtros desmontáveis e laváveis 

possibilitam que o corpo do motor nunca seja afetado pelo 

fluxo de ar e, consequentemente, pelas partículas de pó que 

este possa absorver.P R O F E S S I O N A L



A nova geração de motores BLDC reduz o tempo de 

secagem e tem um nível de ruído muito baixo, graças à 

otimização do fluxo de ar. Os seus 1800 W proporcionam 

um ótimo caudal de ar, devido ao binário de torção de 

elevadas RPM e ao método de controlo digital mais 

rápido e potente da sua geração.

Além disso, a ausência de escovas de carvão significa 

um importante avanço, tanto para a saúde dos 

utilizadores e clientes, como para o meio ambiente.

Tecnologia ao serviço de 
utilizadores e clientes



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

Resultados de medições da temperatura do ar frio (ºC)
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Rápido, ágil, 
fiável e potente

As suas três velocidades fazem do LEOPA•R uma ferramenta

facilmente manuseável e 100% eficiente.

O seu botão de ar frio é o mais rápido do mercado: em

apenas 1 segundo, passa-se de um fluxo de ar quente a alta

temperatura para apenas 24 °C.

As suas características, qualidades e preço convertem o

LEOPA·R da CBR Professional numa proposta TOP para

o sector dos cabeleireiros.



Nome do produto LEOPAR TOP BLDC

Modelo nº. M220713

Potência 230V/50Hz

Potência nominal 1800W

Motor MOTOR DIGITAL BLCD 3.ª GERAÇÃO

Interruptor 
Temperatura individual, controlo da velocidade do ar (interruptor de 3 posições)   

Botão de frio (botão TÁTIL)

Bocal Bocal frio de estrutura dupla

Peso 430g (sem bocal nem cabo de alimentação

Função Gerador de aniões integrado 

Comprimento do cabo de alimentação 3 m

País de fabricação República da Coreia

Certificado de segurança elétrica 
N.º Informação do teste de adequação

APPLUS            
N.º de registo do equipamento de comunicação de transmissões: M220713

Caixa de presente / caixa de cartão Caixa individual: 248x313x90 mm / Caixa de cartão: 646x273x475 mm (10 unidades)



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

C/. Marina, 155, local 6
08013 Barcelona - Espanha
Tel +34 93 245 35 02

info@cbrprofessional.com

www.cbrprofessional.com A
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