Profesjonalna suszarka o wysokich osiągach

Suszarka LEOPA·R TOP BLDC firmy CBR Professional
to suszarka do włosów o najwyższych osiągach i
najlepszym stosunku jakości do ceny na rynku.

Profesjonalna suszarka o szerokim
zakresie prędkości dla branży
fryzjerskiej.

Łączy w sobie wszystkie właściwości najlepszych
suszarek ze wszystkich poziomów: moc,
wszechstronność, sprawność energetyczna, brak
szkodliwego wpływu na zdrowie oraz opłacalność.

Spełnia wymagania norm CE oraz certyfikacji według dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (RoHS).
Żywotność: 20 000 godzin. Bezszczotkowy silnik elektryczny najnowszej generacji
Ciężar: tylko 430g. Ergonomiczny i lżejszy model.
O 40% szybsze suszenie włosów
1800 W
PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA. Silnik bezszczotkowy nie wytwarza odpadów węglowych i nie wymaga konserwacji.

EMC

Maksymalne osiągi
przy minimalnej
inwestycji.
LEOPAR TOP BLDC łączy silnik najnowszej
generacji o wyjątkowo wysokich osiągach z
innowacyjną architekturą kanałów przepływu
powietrza, która optymalizuje zużycie energii i
gwarantuje spektakularne wyniki.
Dzięki ergonomicznemu projektowi i wyważeniu
zapewnia znacznie wyższą wygodę użytkowania
niż produkty całej konkurencji. Jej lekkość – tylko
430g – gwarantuje poważne odciążenie ramion
i nadgarstków, jak też zapewnia wygodę pracy
znacznie przewyższającą pozostałe oferty

Ciężar: tylko 430 g !

Nowe silniki bezszczotkowe nie wymagające konserwacji.
Żywotność: 20 000 godzin

Silnik bezszczotkowy nie wymaga konserwacji, w
przeciwieństwie do silników w innych suszarkach.

PROFESSIONAL

Układ zawieszenia magnetycznego bloku silnika oraz
jego boczne otwory z wyjmowanymi filtrami (które można
myć) stanowią gwarancję, że na korpus silnika nie będzie
miał żadnego wpływu przepływ powietrza, a zatem także
cząstki kurzu, które mogą zostać wciągnięte wraz z
powietrzem.

Technologia na usługach
użytkowników i klientów

Silniki bezszczotkowe nowej generacji skracają czas
suszenia i generują hałas na bardzo niskim poziomie
dzięki optymalizacji przepływu powietrza. Moc 1800
W zapewnia dopływ optymalnej objętości powietrza
dzięki połączeniu momentu siły dającego wysokie
obroty i szybszej i sprawniejszej metodzie sterowania
cyfrowego w swojej generacji.
Co więcej, brak opiłków węgla stanowi poważny
postęp w kierunku ochrony zdrowia użytkowników
i klientów, jak też ochrony środowiska naturalnego

Szybka, lekka,
niezawodna i mocna
Trzy prędkości pracy czynią z suszarki LEOPA•R narzędzie
proste w obsłudze a jednocześnie w 100% skuteczne.
Przycisk zimnego nadmuchu działa szybciej, niż
odpowiedniki u konkurencji. Wystarczy 1 sekunda, by
przejść z gorącego strumienia powietrza o wysokiej
temperaturze do temperatury zaledwie 24°C.
Charakterystyki, właściwości i cena czynią z suszarki
LEOPA·R firmy CBR Professional propozycję TOP dla
sektora fryzjerskiego.

Wyniki pomiarów temperatury zimnego powietrza (ºC)
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Nazwa produktu

LEOPAR TOP BLDC

Nr modelu

M220713

Zasilanie

230V/50Hz

Moc znamionowa

1800W

Silnik

STEROWANY CYFROWO SILNIK BEZSZCZOTKOWY 3. GENERACJI

Przełącznik

Temperatura, sterowanie prędkością przepływu powietrza (przełącznik 3-położeniowy)
Przycisk zimnego nadmuchu (DOTYKOWY)

Nasadka koncentratora

Koncentrator zimnego powietrza o podwójnej konstrukcji

Ciężar

430g (bez nasadki koncentratora ani kabla zasilania

Funkcje

Zastosowano generator anionów

Długość kabla zasilania

3m

Kraj produkcji

Korea Południowa

Certyfikat bezpieczeństwa urządzenia
elektrycznego Nr noty o próbie przydatności produktu

APPLUS
Nr rejestracji sprzętu do powiadomień o przelewach: M220713

Pudełko podarunkowe / karton

Opakowanie jednostkowe: 248x313x90mm / Karton: 646x273x475mm (10 sztuk)

info@cbrprofessional.com

PROFESSIONAL

www.cbrprofessional.com

CBR Professional, zastrzega sobie prawo do modyfikacji i / lub zmiany, bez wcześniejszego powiadomienia, właściwości tego katalogu. Obrazy bezumowne.

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

