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GOLDMIX LASER 
Lazer Epilasyonda Altın Çağ 

3 Dalga Boyu Birarada 

Ndyag - Diode - Alexandrite 

laser 1064 nm. / 810 nm. / 755 nm 

50 milyondan fazla atım 

Tüm cilt tiplerine güvenle uygulama 

ani ede 10 Atım - Sü er Hı 

ICE Başlık / Hight Power 
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1064 nm 

Lazer teknolojisi bazı insanlarda çok iyi 
sonuç verır en. ınsan ar a ise 
istenen sonuçlara ulaşamıyordu. 

Çünkü: doğal olarak bireyler arası 

bir çok farktan birisi de, kişilerin tüy 
derinliklerinin birbirinden farklı olması idi. 
Profesyonel üreticiler bu sorunun 
önüne geçebilmek. farklı derinliklerdeki 
tüylerde etki edebilmek için. zaman içinde 
farklı dalga boylarında çalışan lazer 
sistemleri geliştirdiler. Bu üretim hamlesi 
sonuçlardaki etkiyi pozitif etkilese de 
işletmeler için ağır maliyetler doğuruyordu. 

İşletmeler mükemmel epilasyon cümlesini 
kurabilmek için 3-4 farklı sistemi kullanmanın 
çözüm olduğunu görmüş fakat karşılaşılan 

maliyetler. istisna işletmeler hariç bunu 
imkansız kılmıştı. 

Tüm bu sektör gerçekleri. teknolojininde 
gelişmesi ile dünyada lazer epilasyon 

uygulamaları için mükemmele en yakını 

yani GOLDMIX LASER in ortaya çıkmasını 

sağladı. 
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HIZLI so~~Ç, ACISIZ, GÜVENLi 
ETKiLi VE EKONOMİK 

Yeni nesil mlcrochlp teknolojl 
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Lazer Bar sistemine göre 
,/ 4 kat daha yüksek güç 
✓ 4 kat daha uzun ömür 
✓ 4' te 1 daha az ısınma 
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Dünya da etkinliği kabul edilmiş Alexandrit e 755 nm Diode 810 nm. 

Ndyag 1064 nm. bu 3 tek dalga boyu sistem, diode lazer platformunda 

birleştirilerek. üstelik aşırı ısınan. çok f azla teknik sorun çıkartan. 

sorun çıkardığında çok ağır onarım maliyeti doğuran bar sistemi 

kullanılmadan. yeni nesil mıcrochip teknolosı ile tüm dünyada devrim 
niteliğinde sektörün hizmetine sunulmuştur. 

İleri Teknoloji 

■ Mükemmel S~utma Sistemi 

[i Mlcro Chlp Tecnolo)I 

il Güvenlik Anahtarı 

il 
■ 
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Ayal< Butonu 

Renkll Dokunmatll< Ekran 

3 Dalga Atımı 

~ 10 Hz Süper Ütülemı Hızı rı~. 
■ HlghPower 

il Laser 
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GOLDMIX LASER 
Lazer Epilasyonda Altın Çağ 

3 Dalga Boyu Birarada 

G()U)MIX LASER 

estcdım 
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10.4 ine Ookunmatik Ekran 

Goldmix Laser, el probu ve 

ayak pedalı olmak üzere 

kullanım tercihine göre 

2 ayrı şekilde tetiklenebilir. 

Olası bir tetik probleminde 

bir nevi yedeği üzerindedir. 

Servis müdahale edene kadar 

randevu iptal etmek zorunda 

kalmazsınız ... 

Goldmix Laser'de, 

medikal cihaz dünya 

standartlarında 

uzun ömürlülüğü 

ve dayanıklılığı 

kabul görmüş en üst 

kalite materyaller 

kullanılmıştır ... 
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EN SON TEKNOLOJiLER EN iYi FiYAT GARANTiSi İLE 

SİZİN İÇİN... , 
Profesyonel teknolojiler sizin 

için artık imkansız değil! 

2 yıl üretim hatalarına karşı ücretsiz garanti 

Türkiye'nin heryerine 24 saatte teknik servis 

Avrupa CE Birliği onaylı 

Sertifikalı Eğitim 

GOLDMIX LASER 
Lazer Epilasyonda Altın Çağ 

3 Dalga Boyu Birarada 

* Yeni nesil microchip başlık 

* 50 milyondan fazla atım 

* Tüm cilt tiplerine güvenle uygulama 

* Saniyede 10 Atım - Süper Hızlı Ütüleme 

* ıce Başlık / Hight Power 

* 24 Saat Çalışabilme 

* Bir Yıl veya 20 Milyon Atım Ekstra Başlık Garantisi 

Ndyag - Dlode - Alexandrlte 

Laser 1064 nm. / 8 10 nm. / 755 nm 



TECNICAL SPECIFICATIONS 

Maksimum Tekil Güç : 40 J cm2 

Dalga Boyu : 755 nm / 810 nm / 1064 nm 

Atım Aralığı : 5-600 ms. 

Tekrar Hızı : 1 Hz - 10 Hz 

Soğutma : TEC + Sapphire contact cooling -5 C° 

Laser Pencere : 12 X 12 

Maksimum güç : 1080 W 

LCD Ekran : 10.4" Touch Screen 

Atım Tetik : El ve Ayak Pedal 

Ağırlık : 45 Kg 
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Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sok. 65/22 Kat:5 Çankaya/ ANKARA 
Tel: 0(312) 468 20 82 - 84 

info@estedem.com.tr 
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