Bolt XS
O LASER DE DIODO DE ALTA POTÊNCIA
MAIS RÁPIDO DO MERCADO
Display intuitivo

spot 10x10mm
ou 20x10mm

DESIGN ROBUSTO

Software automático
de parametrização dos
protocolos/áreas

Potente sistema de
refrigeração

DISPAROS
ULTRA-CURTOS

Opção s/ pedal

ALTA POTÊNCIA
1500W

POWER BOLT XS é a nova geração de Lasers de Diodo de alta potência, que aposta
no sistema de disparos ultra-curtos e na tecnologia de alta potência. Com esta
combinação incorpora um sistema de disparos que inicia nos 5ms para atingir a
temperatura ideal para destruir o folículo do pelo com o máximo de rapidez.
É um equipamento de alta potência, com elevada fiabilidade, que permite
trabalhar por longos períodos de tempo sem interrupções de trabalho.

Tratamentos ultra-rápidos com Laser de alta
potência de 1500W
Com 1500W de poteência, o Power BOLT XS atinge a energia

Interface de utilizador e protocolos de trabalho
Display muito intuitivo e user friendly com parâmetros pre-definidos
para as diferentes áreas corporais tornando o tratamento o mais fácil
e prático possível.
O modo livre permite que os profissionais selecionem os parâmetros
mais aconselháveis para cada cliente.
O modo rápido com a seleção da área a tratar e o género do cliente
parametriza o protocolo a usar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

necessária, num curto espaço de tempo, permitindo excelentes
resultados de eliminação de pelo.

Tecnologia de disparos ultra-curtos (USP)
A tecnologia de impulsos ultra-curtos permite emitir disparos muito
curtos, que atingem o nível ideal de energia, para eliminar o foliculo piloso
uniformemente, de forma segura e efectiva, sem danificar a epiderme. Este
sistema optimiza a gestão de tempo, na medida em que reduz tempos de
tratamento.

Potente e eficaz sistema de refrigeração
O sistema de refrigeração e a ponteira da safira minimizam os riscos
de queimaduras da camada superficial da pele, enquanto mantem o calor na
derme, precisamente onde os folículos estão a ser tratados. O
tratamento de depilação torna-se, desde modo, extremamente confortável,
seguro e eficaz.

TIPO DE LASER

810nm LASER DE DIODO

POTÊNCIA DO LASER

1500W

DENSIDADE DE ENERGIA

5-50J/cm2

COMPRIMENTO DE ONDA

810nm (+/-5nm)

DURAÇÃO DE PULSO

5-400ms

FREQUÊNCIA

1-10HZ

DIMENSÕES DO SPOT

10*10mm ou 20*10mm

REFRIGERAÇÃO

Sapphire touch cooling (-5ºC)

DIMENSÃO

65*46*37 cm

PESO

28 Kg

PORTO (SEDE)

LISBOA (FILIAL)
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