Profesjonell hårføner med høy ytelse

Profesjonell hårføner med stort
bruksområde for frisørbransjen
Der LEOPA·R TOP BLDC de CBR Professional er
hårføneren med høyest ytelse og best forhold mellom
kvalitet og pris på markedet.
Den forener kvalitetene til de beste hårfønerne
på alle nivåer: kraft, allsidighet, energieffektivitet,
helse og lønnsomhet

Den innfrir CE-standard og RoHS-sertifisering
20 000 timer teknisk levetid. Siste generasjons BLDC-motor
Kun 430 g. Ergonomisk og lettere design
40 % raskere tørketid
1800 W
ØKOLOGISK. BLDC-motor uten karbonutslipp eller vedlikehold

EMC

Maksimal ytelse
for minimum investering
LEOPAR TOP BLDC kombinerer siste
generasjons motor og meget høy ytelse med
en innovativ oppbygging av luftstrømmen
som
optimaliserer
forbruk
og
sikrer
spektakulære resultater. Takket være dens
ergonomiske design og vektbalanse gir den
en arbeidskomfort langt over konkurrenter
sine. Dens letthet, med bare 430 g, sikrer
viktig fysisk lettelse for armer og håndledd
og en arbeidskomfort langt bedre enn andre
hårfønere.

Kun 430 g !

Nye BLDC-motorer uten vedlikehold.
20 000 timer teknisk levetid

BLDC-motoren krever ikke vedlikehold, i motsetning til andre
hårfønere.

PROFESSIONAL

Magnetisk feste av motorhuset og dens sideåpninger med
utskiftbare og vaskbare filtre garanterer at selve motoren
aldri blir påvirket av motorstrømmen og følgelig ikke av
støvpartikler som den kan absorbere.

Teknologi i tjeneste for
brukere og kunder

Den nye generasjons BLDC-motorer forkorter
tørketid og har et svært lavt støynivå takket være
optimalisering av luftstrømmen. Dens 1800 W gir
optimal luftstrøm takket være to dreiemoment med
forhøyet dreiehastighet og metode for digital kontroll
som er raskere og kraftigere enn sine samtidige. I tillegg
er fravær av karbonbørster et betydelig fremskritt både
for brukere, kunder og for miljøet.

Rask, effektiv,
pålitelig og kraftig
Dens tre hastigheter gjør LEOPA•R til et verktøy for enkel
betjening med 100 % effektivitet.
Kaldluftsbryteren er den raskeste på markedet, på bare ett
sekund går den fra en varmluftsstrøm med høy
temperatur til kun 24 °C.
Dens spesifikasjoner, kvaliteter og pris gjør LEOPA·R fra
CBR Professional tile n klar TOPP for frisørbransjen.

Resultater ved målinger i kaldluft (ºC)
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Produktnavn

LEOPAR TOP BLDC

Modellnummer

M220713

Effekt

230V/50Hz

Nominell effekt

1800W

Motor

TREDJE GENERASJON DIGITAL BLCD-MOTOR

Bryter

Individuell temperatur, lufthastighetskontroll (bryter med tre posisjoner)
Kaldluftsbryter (touch-bryter)

Munnstykke

Kaldluftsmunnstykke med dobbel kontrollstruktur

Vekt

430g (uten munnstykke eller strømledning)

Funksjon

Ionegenerator

Ledningslengde

3m

Produksjonsland

Sør-Korea

Sertifisering el-sikkerhet
Informasjonsnummer ionisk test

APPLUS
Registernummer for utstyr til overføringskommunikasjon: M220713

Gavepakning/pappeske

Enkeltpakke: 248x313x90mm / Pappeske: 646x273x475mm (Ti enheter)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com

CBR Professional, forbeholder seg rett til å endre og / eller endre, uten forutgående melding, egenskaper hos denne katalogen. Avtalsfrie bilder.
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