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SWEDISH
QUALITY

MaxiMal säkerhet
MaxiMal enkelhet
MiniMal storlek

 Många behandlingsmöjligheter
 Dubbla handtag
 Enkel att använda
 Vattenkyld 
 Tar liten plats
 Svensktillverkad

POWERLITE400 ÄR SVEnSkTILLVERkAD.

ipl-Maskinen för 
den Mindre verksaMheten.

 

powerlite400 baseras på IPL (Intensivt Pulserande Ljus) 
och används för hårborttagning, hudförbättring och be-
handling av acne. Det unika inbyggda filtret släpper en-
dast igenom selekterade våglängder och har en livslängd 
på 20.000 pulser. Maskinen har dubbla handtag, vilka är 
designade och ergonomiskt utformade. powerlite400 är 
utrustad med en användarvänlig LCD-skärm.

Maskinen är vattenkyld och vid behandlingen används 
Cool & Protect Gel och Powerlite Eye Protect för din och 
kundens optimala säkerhet. 



 

CE-märkningen visar att kraven på 
säkerhet, hälsa och miljö uppfyllts och 
att föreskriven procedur följts för alla  

berörda direktiv.

PreSwede AB är certifierade enligt ISO 
13485:2003 Medicinsk kvalitet Stan-
dard av norske Veritas. Det innebär att 
företaget arbetar efter fastlagda, överens-
komna och dokumenterade rutiner i allt 

som kan påverka kvalitén hos produkter och tjänster.

Powerlite400 är svensktillverkad.  Ut-
veckling har skett i nära samarbete 
med svenska och japanska ingenjörer 
och läkare. 

svensk kvalitet Ce-Märkt iso 13485:2003
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SWEDISH
QUALITY

teknisk speCifikation
Färg: Silver

Storlek (HxBxD): 460 x  410 x 430 mm

Vikt: ~30 kg

Lampkälla: Xenon lampa

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

Spot size: Hårborttagning: 10 x 35 mm
Hudförbättring: 10 x 20 mm
Acne: 10 x 35 mm

kylning: Vattenkyld

Pulstyp: Controlled Multi-Pulse Technology

Pulsintervall: från 0,5 sek.

Volt: 230V/5A

Skärm: LCD med fysiska knappar

 service och support
Du får tillgång till full service och support vad gäller behandlingsfrågor, marknadsföring och teknisk 
service. Startpaket ingår och innehåller allt du behöver för att komma igång med behandlingarna och 
marknadsföra salongen/kliniken.

10 x 35 mm

Hårborttagning

10 x 20 mm

Hudförbättring
Pigmenteringar
Solskadad hud
Ytliga blodkärl

10 x 35 mm
Acne [tillval]

designade, 
ergonoMiska
handtag

Powerlite400 har anpassade 
multi-pulståg för hårborttagning, 
hudförbättring och acnebehandling. 
Inställning (high/low) ger dig möjlighet 
att behandla en något mörkare hud. 

 Flöjelbergsgatan 8A, 431 35 Mölndal, Tel: 031-706 65 50, info@preswede.com  www.preswede.com
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