Visoko zmogljivi profesionalni sušilnik las

Visoko kakovostni profesionalni sušilnik
las za frizerje
El LEOPA·R TOP BLDC iz CBR Professional
je sušilnik z visoko zmogljivostjo in najboljšim
razmerjem med kvaliteto in ceno na trgu.
Združuje kvalitete najboljših sušilnikov na vseh
področjih: moč, vsestranskost, energetska
učinkovitost, zdravje in donosnost

Skladu z normativami CE in certifikatom RoHS
20.000 ur življenjske dobe. Motor BLDC zadnje generacije
Samo 430 g Ergonomični in lahek dizajn
40% hitrejši čas sušenja
1800 W
EKOLOŠKI. BLDC motor brez ogljikovih ostankov ali vzdrževanja

EMC

Najboljša zmogljivost
po najnižji ceni
LEOPAR TOP BLDC združuje motor zadnje
generacije in najboljše zmogljivosti z inovativno
arhitekturo zračnega toka, ki optimizira porabo in
zagotavlja spektakularne rezultate.
Zahvaljujoč ergonomskemu dizajnu in ravnotežju
teže je zelo udoben za uporabo v primerjavi z
ostalimi podobnimi izdelki. S svojo težo samo 430
g zagotavlja pomembno fizično olajšanje v rokah in
zapestjih in omogoča zelo udobno delo v primerjavi
z ostalimi sušilniki.

Samo 430 g !

Novi BLDC motorji, ki ne zahtevajo
vzdrževanja. 20.000 ur življenjske dobe.

PROFESSIONAL

BLDC motor ne zahteva vzdrževanja v primerjavi z drugimi
sušilniki blok motorjev in stranske odprtine s snemljivimi in
pralnimi filtri, poskrbi, da telo motorja ni nikoli poškodovano
zaradi toka zraka in posledično prašnih delcev, ki jih lahko
vsrka.

Tehnologija, ki služi
uporabnikom in strankam

Nova generacija BLDC motorjev skrajša čas sušenja
in ima nizko stopnjo hrupa zaradi izredno dobre
optimizacije zračnega toka.
Moč 1800 W omogoča optimalen pretok zraka zaradi
para zavitih višjih RPM in najhitrejšo ter najmočnejšo
metodo digitalnega nadzora.

Hiter, prožen
zanesljiv in močan
Zahvaljujoč trem stopnjam hitrosti, je LEOPA•R enostaven
za uporabo in 100% učinkovit.
Gumb za hladen zrak je najhitrejši na trgu, saj v samo 1
sekundi preide iz toplega zraka z visoko temperaturo na
samo 24°C.
LEOPA·R iz CBR Professional je najboljša izbira za frizerje
zaradi svojih značilnosti, lastnosti in cene.

Rezultati meritev temperature hladnega zraka
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Nombre del producto

LEOPAR TOP BLDC

Model št.

M220713

Moč

230V/50Hz

Nazivna moč

1800W

Motor

DIGITALNI MOTOR BLCD TRETJE GENERACIJE

Stikalo

Samostojna temperatura, nadzor hitrosti zraka (stikalo s tremi pozicijami)
Gumb za hladni zrak (tipkalo)

Šoba

Šoba za hladni zrak z dvojno strukturo

Teža

430g (brez šobe in napajalnega kabla)

Delovanje

Z generatorjem anionov

Dolžina napajalnega kabla

3m

Država proizvodnje

Koreja

Certifikat električne varnosti št.

APPLUS
Št. registra naprav s sporočanjem prenosov: M220713

Darilna/kartonska škatla

Posamezna škatla: 248 x 313 x 90 mm / Kartonska škatla : 646 x 273 x 475 mm (10 enot)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com

CBR Professional, si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni in / ali spremeni značilnosti tega kataloga. Nepogodbene podobe.

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

