Professionell hårtorkare med hög prestanda

Professionell hårtorkare för frisörsektorn
LEOPA·R TOP BLDC av CBR Professional hårtork
med det bästa valuta för pengarna
Den har alla kvaliteter av hårtorkare på alla nivåer:
energieffektivitet, hälsa och energieffektivitet

CE-kompatibel och RoHS-certifierad
20.000 timmar nyttjandeperiod Senaste generationens BLDC-motor
Endast 430g. Ergonomisk och lättare design
40% snabbare torkningstid
1800 W
EKOLOGISK. BLDC motor utan kolutsläpp eller underhållning

EMC

Maximal prestanda
för en minsta investering
LEOPAR TOP BLDC kombinerar en toppmodern
motor och hög prestanda med en innovativ
luftflödesarkitektur som optimerar förbrukningen och
garanterar spektakulära resultat.
Tack vare sin ergonomiska design och viktbalans
har den en arbetskomfort långt över resten av
konkurrenterna. Dess lätta vikt, med endast 430 g,
garanterar en viktig fysisk lindring i armar, handleder
och det förutsätter en komfort i arbetet långt över
resten av hårtorkare

Endast 430 g !

Nya underhållsfria BLDC-motorer.
20.000 timmar nyttjandeperiod

BLDC-motorn kräver inget underhåll till skillnad från andra
hårtorkar.

PROFESSIONAL

Det magnetiska spänningssystemet i motorblocket och dess
sidoöppningar med avtagbara och tvättbara filter, säkrar
att motorkroppen aldrig påverkas av luftflödet och därmed
dammpartiklarna som den kan absorbera.

Teknik till tjänst för
användare och kunder

Den nya generationen BLDC-motorer förkortar torktiden
och har en mycket låg ljudnivå tack vare optimering av
luftflödet. Dess 1800 W ger optimal luftflöde tack vare
ett högt RPM-vridmoment och den snabbaste och
mest kraftfulla digitala kontrollmetoden i sin generation.
Dessutom är frånvaron av kolborstar ett viktigt steg
framåt i användarnas och kundernas hälsa och för
miljön.

Snabb, smidig,
pålitlig och krafig
De tre hastigheterna gör LEOPA · R ett enkelt hanteringsverktyg
med 100% effektivitet.
Den kalla luftpulsatorn är snabbast på marknaden, på bara
1 sekund går vi från ett flöde av hög temperatur varm luft till
endast 24 ° C.
Dess egenskaper, egenskaper och pris gör LEOPA · R för
CBR Professional ett toppförslag för frisörsektorn.

Resultaten av mätningar av kalluftstemperatur (°C)
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Nombre del producto

LEOPAR TOP BLDC

Modell nr.

M220713

Kraft

230V/50Hz

Nominell effekt

1800W

Motor

BLCD DIGITAL MOTOR 3RD GENERATION

Brytare

Individuell temperatur, luftvarvtalsreglering (3 lägesbrytare)
Kall knapp (TOUCH-knapp)

Munstycke

Kyla med dubbel struktur

Vikt

430g (exklusive munstycke och nätsladd)

Funktion

Tillämpad anion generator

Strömkabellängd

3m

Tillverkningsland

Republiken Korea

Elsäkerhetsintyg nr. Informations lämplighetstest

APPLUS
Registreringsnummer för överföringskommunikationsutrustning: M220713

Presentförpackning / kartong

Enhetslåda: 248x313x90mm / kartonglåda: 646x273x475mm (10 enheter)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com

CBR Professional, förbehåller sig rätten att ändra och / eller ändra, utan föregående meddelande, egenskaper hos denna katalog. Avtalsfria bilder.
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