Laser de fibra ótica de 810nm para depilação
Modelo DL-640 FIBER
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O laser de fibra ótica DL-640 FIBER da gama DEPILASERS®, assenta na mais recente tecnologia
de laser de díodos de 810nm acoplados que, graças à qualidade dos materiais usados,
arquitetura de construção e soluções técnicas adotadas, garante resultados surpreendentes,
mesmo para os utilizadores mais exigentes e capazes de utilizar a plenitude da energia debitada
por este equipamento.
Quando comparado com os lasers de díodos de barras metálicas, habitualmente usados no
mercado, o DL-640 FIBER supera-os em prestações versatilidade e resultados, garantindo ao
utilizador o controlo absoluto dos parâmetros de tratamento a aplicar, através do seu inovador
software adaptativo com quatro modos de tratamento: Varrimento, Lento, Clássico e de
Configuração Livre. Desde logo, a capacidade de programação desta unidade, sobressai das
restantes alternativas disponíveis no mercado e coloca ao “volante” a esteticista que,
controlando a fluência, frequência, largura, intervalo e o trem de impulsos, consegue
parametrizar o tratamento ótimo, em função do tipo de cliente, seu fotótipo e tipo de pêlo a
eliminar.
Esqueça as avarias por diodos queimados, devido à influência do pó ou da humidade libertada
pelo sistema de arrefecimento, esqueça os filtros de partículas que, inevitavelmente, têm que
ser substituídos a cada 6 meses, esqueça a substituição de diodos de laser que custam Milhares
de Euros, a cada 5 ou 10 milhões de disparos ou a necessidade de substituição precoce, devido
a quedas ou pancadas e o impacto que isso tem na sua rentabilidade, esqueça as paragens por
sobreaquecimento do equipamento, ou as limitações de uso em salas não climatizadas nos dias
de calor, esqueça as reclamações dos seus clientes por falta de eficácia, com o laser DL-640 FIBER
usufrui de 50 Milhões de disparos, eficácia comprovada e uma garantia total de 3 anos sem
consumíveis.
O manípulo de um laser de díodos normal é
pesado mas frágil, o manípulo do laser DL-640
FIBER é leve e robusto, permitindo a sua
utilização ininterrupta durante todo o dia, sem
acrescentar cansaço à(o) técnica(o). O seu
design inovador, permite a utilização de 3
ponteiras de diferentes dimensões e usos,
12mm para fotodepilação; 4mm para
tratamento de nevos; zonas pigmentadas ou
vascularizadas, assim como outras afeções da
pele; 60mm para tratamento de dor e
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relaxamento muscular. Além da sua versatilidade, o manípulo dispõe ainda de um pequeno visor
que lhe permitirá visualizar os parâmetros do tratamento, sem desviar o olhar da zona de
trabalho.
Possibilidade de ligação à internet (opcional), com esta
funcionalidade, o seu equipamento estará sempre atualizado
e, em caso de falha de funcionamento, enviará alertas
automáticos para o nosso centro de assistência técnica,
permitindo a intervenção, mesmo antes do utilizador se
aperceber do problema.
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Tipo de laser: Laser de diodos de fibra ótica acoplada
Comprimento de onda: 810nm
Potência do laser: 640W
Amplitude de impulso: 5-800ms
Densidade da energia: 1-100J/cm
Frequência: 1-10Hz
Tipo de pele: I-VI
Modo de funcionamento: Rápido, Clássico, Configuração livre
Tamanho dos focos: 12mm; 4mm; 60mm
Tipo de arrefecimento: Arrefecimento ao contacto com safira
Temperatura de arrefecimento: ≤5ºC
Dimensões do equipamento portátil: 500x420x310mm
Dimensões do equipamento rodado: 540x560x940mm
Peso do equipamento portátil: 22kg
Peso do equipamento rodado: 32kg

Fotos antes e depois do tratamento:

Distribuidor Exclusivo
Avenida da República, 82-B, 1600-205 Lisboa Tel. 21381 80 00
Delegações em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Funchal
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