Huikean suorituskykyinen ammattilaisen hiustenkuivaaja

Ammattilaisen hiustenkuivaaja korkealaatuisten
parturi- ja kampaamopalvelujen alalle
CBR: n El LEOPA•R TOP BLDC Professional on
huippusuorituskykyinen hiustenkuivaaja, jolla on
markkinan paras hinta-laatusuhde.
Siinä yhdistyvät kaikki parhaiden kuivaajien
ominaisuudet jokaisella osa-alueella: suorituskyvyssä,
monipuolisuudessa, energiatehokkuudessa sekä
terveellisyydessä että tuottavuudessa.

Täyttää CE-vaatimukset ja on RoHS-hyväksytty
20 000 tunnin käyttöikä. Viimeisin BLDC-moottorien sukupolvi
Paino vain 430g. Ergonomisesti muotoiltu ja kevyempi
40% nopeampi kuivausaika
1800 W
EKOLOGINEN. BLDC-moottori on hiiletön eikä vaadi huoltoa

EMC

Huippusuorituskykyä
minimaalisella investoinnilla
LEOPAR TOP BLDC yhdistää viimeisimmän
moottorien sukupolven ja huippuunsa
viedyn
suorituskyvyn
innovatiiviseen
ilmanvirtauksen
arkkitehtuuriin,
joka
optimoi kulutusta ja takaa upeat tulokset.
Sen ergonomisen muotoilun ja tasapainoisen
keveyden
ansiosta
sillä
työskentelyn
mukavuus
päihittää
kirkkaasti
muut
kilpailijat. Keveydellään, vain 430g, se takaa
tärkeän fyysisen helpotuksen käsivarsille
ja ranteille ja saa aikaan työskentelyn
mukavuutta verrattuna toisiin kuivaajiin.

Vain 430 grammaa

Uudet BLDC-moottorit eivät vaadi huoltoa.
20 000 tunnin käyttöikä

BLDC-moottori ei tarvitse ylläpitoa erotuksena muihin
kuivaajiin.

PROFESSIONAL

Lohkomoottorin magneettinen kiinnitysjärjestelmä ja
sen pystysuorat aukot, joissa on irrotettavat ja pestävät
suodattimet, varmistavat ettei ilmanvirtaus pääse milloinkaan
vaikuttamaan moottorin runkoon ja sen seurauksena
pölyhiukkaset, joita se voisi imeä itseensä.

Teknologia käyttäjien ja
asiakkaiden palveluksessa

Uusi
BLDC-moottorien
sukupolvi
lyhentää
kuivausaikaa ja ilmanvirtauksen optimoinnin
ansiosta niiden äänitaso on hyvin alhainen. Niiden
1800 W teho kehittää nousseiden kierroslukujen
vääntömomentin sekä sukupolvensa nopeamman
ja tehokkaamman digitaalisen säätöjärjestelmän
ansiosta optimaalisen ilman virtauksen.
Lisäksi hiiliharjojen puuttuminen vaikuttaa tärkeällä
tavalla, edistäen niin käyttäjän kuin asiakkaidenkin
terveellisempää ympäristöä.

Nopea, kätevä,
luotettava ja tehokas
Sen kolme nopeutta tekevät LEOPA·Rista helppokäyttöisen ja
sataprosenttisen tehokkaan työkalun.
Sen kylmän ilman kytkentä on markkinoiden nopein
vain yhdessä sekunnissa korkealämpötilaisesta kuuman ilman
virtauksesta vaihdetaan
ainoastaan 24°C lämpötilaan.
Sen erityispiirteet, ominaisuudet ja hinta tekevät
CBR: n LEOPA·R Professionalista huipputarjouksen
parturi- ja kampaamopalvelujen alalle.

Kylmän ilman lämpötilamittausten tuloksia (ºC)
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Tuotenimi

LEOPAR TOP BLDC

Malli nro

M220713

Teho

230V/50Hz

Nimellisteho

1800W

Moottori

3. SUKUPOLVEN DIGITAALINEN BLCD-MOOTTORI

Katkaisin

Yksilöllinen lämpötila, puhallusilman nopeudensäätö (3-asentoinen katkaisin)
Viilennyspainike (KOSKETUSTOIMINEN

Suutinpää

Tuplarakenteinen suutinpää viilennykseen

Paino

430g (lukuun ottamatta suutinkappaleita ja virtajohtoa)

Toiminto

Anionigeneraattori mukana

Virtajohdon pituus

3m

Valmistusmaa

Korean tasavalta

Todistus sähköturvallisuudesta
Asianmukaisuustestin nro

APPLUS
Laitteen rekisteröinti nro: M220713

Lahjapakkaus / pahvi

Pakkauskoot: 248x313x90mm / Pahvilaatikko : 646x273x475mm (10 kpl)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com

CBR Professional pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja / tai muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tämän luettelon ominaisuuksia. Ulkopuoliset kuvat.

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

