
 

 

Powerlite600® är ett av marknadens 
ledande och mest beprövade IPL-
varumärken. Powerlite® IPL är en paten-
terad teknik som ger säkra, kraftfulla och 
effektiva behandlingar med optimala re-
sultat. Svensk tillverkning och design in-
nebär också högsta kvalitet och säkerhet. 

Powerlite600® är känd för sin kraftfulla 
och effektiva  hårborttagning, framgångs-
rika behandlingar av ytliga kärl, pigmen-
teringar, åldersfläckar, fina linjer, acne och 
rosacea. Powerlite600® använder sig av IPL 
(Intensivt Pulsat Ljus).

Med dubbla handtag och stor spot size för 
både hårborttagning och hudföryngring, får 
du effektiva och snabba behandlingar. 

Vår nyhet Powerlite600®PRO bygger på en 
vidareutvecklad teknik där vi tar hårbort-
tagningen till nya nivåer. Med hjälp av ny 
teknik levererar Powerlite600®PRO bättre 
effekt fast vid lägre totalenergi. Detta ger 
säkrare och snabbare behandlingar än vad 

tidigare varit möjligt. Vårt patenterade multi-
pulssystem är uppbyggt så att vi får en lägre 
temperatur på hudytan medan vi bevarar 
innertemperaturen. Detta gör att det vid be-
handlingen krävs mindre gel, uppladdnin-
gen är snabbare samt att det unika inbyggda 
filtret och  lampan har en längre livslängd, 
hela 50.000 pulser. För dig innebär det 
lägre driftskostnader, snabbare och framför 
allt mer lönsamma behandlingar!  

Handtagen är ergonomiskt utformade och 
maskinen har en användarvänlig touch screen 
i färg. Lösenord som förhindrar obehöriga att 
komma åt maskinen. Powerlite600®PRO´s 
unika vattenkylning samt att vi vid behandlin-
gen använder Cool & Protect Gel tillåter oss 
att kunna ha hög effekt utan biverkningar.

Powerlite® IPL belönas genom användare 
världen över för dess användarvänlighet, 
mångsidighet och för de fina resultaten. 
T.ex. personer som har gjort hårborttagning 
är fortfarande hårfria, 15 år senare.

PatenteRad TeknoLoGI För 
säkRa Och effektIva beHanDLInGar.
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Quick Charge

STor beHanDLInGS-
yTa Ger en Snabb & 
eFFekTIV beHanDLInG.

Snabb uPPLaDDnInGS-
TID Från 0,5 Sek.

Triple
 Safety System

• Vattenkyld
• Cool & ProteCt Gel 
• Powerlite eye ProteCt

SaMMa eFFekT unDer 
HeLa FLaSHen, oCH 
LIka STark eFFekT VID 
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Multi-Pulse Technology

controlled Multi-Pulse technology
innebär samma effekt under hela 
flashen, och lika stark effekt vid 
varje ljuspuls. 

Det innebär säkra och effektiva 
behandlingar som ger resultat. 

PatenteRad

teknOLOgI

 PatenteRad teknOLOgI
Powerlite600® har ett patenterat kontrollerat multipulssystem med upp 
till 36 mikropulser per flash. Detta ger önskad värme i målområdet 
(ca 70º) medan omgivande hud hålls sval (ca 40º). Denna unika reg-
lering av pulssystemet gör att du kan använda hög effekt och samtidigt 
arbeta säkert och kontrollerat med minimala risker. 

PatenteRad

Powerlite600®Pro Är SVenSkTILLVerkaD.
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nu snabbare och mer lönsamt än någonsin. 

LanseRIng

 POweRLIte600®PRO - LägRe dRIftskOstnad • Säkrare • snabbaRe • mer lönSamt än någonSin!

Pulse mode hårborttagning Powerlite600®Pro
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Ce-märkt av SP 
(Sveriges Provnings- 
och Forskningsin-

stitut). Ce-märkningen visar att 
kraven på säkerhet, hälsa och 
miljö uppfyllts och att föreskriven 
procedur följts för alla berörda 
direktiv.

PreSwede ab är cer-
tifierade enligt ISo 
13485:2003 Medicinsk 
kvalitet Standard av nor-

ske Veritas. Det innebär att företaget 
arbetar efter fastlagda, överenskomna 
och dokumenterade rutiner i allt som 
kan påverka kvalitén hos produkter och 
tjänster.

Powerlite600® är
svensktillverkad.  
utveckling har skett i 
nära samarbete med 
svenska och japanska 

svensk kvaLItet ce-MäRkt IsO 13485:2003

teknIsk sPecIfIkatIOn
Färg: Maskin: Silver 

bottenplatta: Svart

Storlek Maskin (HxbxD): 1300 x  230 x 410 mm

Storlek bottenplatta (Hxb): 420 x 410 mm 

Vikt: 75 kg

Lampkälla: Xenon lampa

Våglängd: 600 - 950 nm (Hårborttagning)
540 - 950 nm (Hudförbättring)
425 - 480 nm (acne)

Pulslängd: Hårborttagning 2 - 72 ms
Hudföryngring & acne 2 - 60 ms

energi (effektiv joule): Hårborttagning 10 x 55 mm: 27j/cm2, max 148,5j
Hudförbättring 10 x 35 mm: 35j/cm2, max 122,5j
acne 10 x 35 mm: 13j/cm2, max 45,5j

Spot size: Hårborttagning: 10 x 55 mm
Hudförbättring: 10 x 35 mm
acne: 10 x 35 mm

Pulsintervall: från 0,5 sek.

Volt: 230V/15a

Skärm: LCD Touch Screen i färg
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CerTIFIeraD & GoDkÄnD TeknIk

Spot size 10 x 55 mm
Pulser 50.000st

Hårborttagning

Spot size 10 x 35 mm 
Pulser 20.000st

acne [tillval]

mångfald av behandlingar

Medicinsk Standard
93/42/EEC

MDD 
Certifierad 
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armhåla före 

efter 1 behandling

Pigmentering före rynkor före

efter 3 behandlingar efter 3 behandlingar
bröst före efter 4 behandlingar

Spot size 10 x 35 mm 
Pulser 20.000st

Hudföryngring
Pigmenteringar
Solskadad hud
ytliga blodkärl
åldersfläckar
Fina linjer
rosacea

MedIcInskt ceRtIfIeRad fda-gOdkänd

 service och support
Vid köp av maskin ingår 1 års garanti, 2 dagars utbildning, startpaket innehållande allt du behöver för att komma igång med behandlin-
garna samt marknadsföringsmaterial i form av flyers, posters, annonsförslag samt listning på vår hemsida www.dinsalong.com. Du får 
även tillgång till full service och support vad gäller behandlingsfrågor, marknadsföring och teknisk service.

FDa-godkänd  i   
uSa och korea. 

Certifieringen innebär 
att Powerlite600® är 
säker att använda, är 
effektiv och ger resultat 

samt är Medicinskt Ce-godkänd.

Det innebär att Powerlite600® 
uppfyller FDas hårda krav och 
kriterier och är godkänd att säl-
jas i uSa.ingenjörer och läkare. 
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