Professionel hårtørrer med høj ydeevne

Super professionel hårtørrer til
frisørsektoren
LEOPA·R TOP BLDC fra CBR Professional er en
hårtørrer med højeste ydeevne og den bedste værdi
for pengene på markedet.
De bedste hårtørrer kvaliteter er samlet: kraft,
alsidighed, energieffektivitet, sundhed og rentabilitet.

Overholder alle CE-regler og RoHS-certificering
20.000 timers brugstid. Seneste generation af BLDC motor
Vejer kun 430g. Et ergonomisk og lettere design
40% hurtigere tørretid
1800 W
Økologisk. BLDC-motor uden kulstofrester eller vedligeholdelse

EMC

Den bedste ydeevne
for en minimumsinvestering
LEOPAR TOP BLDC kombinerer den nyeste
genaration motor og høj ydeevne med en
innovativ luftstrømarkitektur, som optimerer
forbruget
og
garanterer
spektakulære
resultater.
Takket være det ergonomiske design og
vægten har den en arbejdskomfort langt over
resten af konkurrenterne. Dens lethed, med
kun 430 g, garanterer en vigtig fysisk lindring
i arme og håndled, og det giver en komfort i
arbejdet i forhold til andre hårtørrere.

Kun 430 g !

Nye BLDC motorer uden vedligeholdelse.
20.000 timers brugstid

BLDC-motoren kræver ikke vedligeholdelse i modsætning til
andre hårtørrere.

PROFESSIONAL

Det magnetiske fastspændingssystem på motorblokken
og sideåbningerne med aftagelige og vaskbare filtre sikrer,
at motorkroppen aldrig bliver påvirket af luftstrømmen og af
støvpartiklerne, som den kan absorbere.

Teknologi til brug for
brugere og kunder

Den nye generation af BLDC-motorer forkorter
tørretiden og har et meget lavt lydniveau takket være
optimeringen af luftstrømmen. De 1800 W giver en
optimal luftstrøm takket være et drejningsmoment
med et høj omdrejningstal og den hurtigste og mest
kraftfulde digitale styringsmetode i sin generation.
Desuden er de manglende kulbørster et vigtigt
fremskridt både i brugernes og kundernes sundhed og
for miljøet.

Hurtig, fleksibel,
pålidelig og kraftfuld
Dens tre hastigheder gør LEOPA·R til et værktøj. En enkel
håndtering med 100% effektivitet.
Den kolde luftknap er den hurtigste på markedet, På kun
1 sekund går den fra en høj varmluftstrøm. Temperatur på
kun 24°C.
Dens egenskaber, kvaliteter og pris gør det LEOPA·R de
CBR Professional er et TOP-forslag til frisørsektoren.

Resultater af kolde lufttemperaturmålinger (ºC)
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Produktnavn

LEOPAR TOP BLDC

Model Nr.

M220713

Effekt

230V/50Hz

Nominel effekt

1800W

Motor

DIGITAL MOTOR BLCD 3. GENERATION

Afbryder

En individuel temperatur, lufthastighedskontrol (3 afbryderpositioner)
Kold luft knap ( TOUCH-knap)

Dyse

Dobbelt kold dyse struktur

Vægt

430g (uden at tælle dysen eller strømkablet)

Funktion

En Anion generator bruges

Strømkabel længde

3m

Fremstillingsland

Republikken Korea

Elektrisk sikkerhedscertifikat
Nr. informationstest om egnethed

APPLUS
Registreringsnummer for transmissions-kommunikationsudstyr: M220713

Gaveæske / pap

Enhedskasse: 248x313x90mm / Papkasse: 646x273x475mm (10 stk)

info@cbrprofessional.com

PROFESSIONAL

www.cbrprofessional.com

CBR Professional forbeholder sig ret til at ændre og / eller ændre uden forudgående varsel dette katalogs egenskaber. Ikke-kontraktlige billeder.
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