Lampa do
paznokci UV
manicure Nova
Nail 60W NN60UVL
Cena: 82,00

zł / szt.

Kod: NN60UVL
ID: 138
Producent: Nova Nail
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
✅ Lampa do manicure NOVANAIL NN60UV w technologii DUAL LED do jednoczesnego
utwardzania dwóch dłoni
Najnowszej generacji lampa UV/LED 60W, która szybko i równomiernie utwardza żele, lakiery hybrydowe
i inne preparaty światłoutwardzalne.
▶ lampa posiada energooszczędne źródło światła o dużej mocy i podwójnym zakresie fal 365nm i 405nm
▶ emituje światło, które nie męczy wzroku
▶ spód lampy jest mocowany na magnesy i łatwo demontowalny, co ułatwia czyszczenie oraz wykonanie
zabiegów pedicure
▶ ergonomiczny kształt oraz łatwość w obsłudze
▶ do zestawu dołączamy wydajny firmowy zasilacz, a także 2 pilniki GRATIS oraz polską instrukcję
▶ sprawdzi się zarówno przy zabiegu manicure, jak i pedicure.
▶ lampy dostępne są w dwóch kolorach - WHITE PIANO i BLACK PIANO
Lampa to doskonałe rozwiązanie dla osób zaczynających bądź kontynuujących swoją przygodę z
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✅ Najważniejsze cechy
Technologia dual LED sprawia, że lampa niezawodnie, szybko i równomiernie utwardza dostępne na rynku
produkty światłoutwardzalne. Lampa posiada energooszczędne źródło światła o dużej mocy i podwójnym
zakresie fal 365nm i 405nm
▶ cała dłoń bądź stopa jest doskonale doświetlona, nie ma potrzeby unoszenia palców
▶ lampa posiada czytelny wyświetlacz oraz SENSOR RUCHU, który automatycznie uruchamia
lampę po wykryciu ruchu
▶ wygodny TIMER - po włożeniu dłoni bądź stopy odmierza czas pracy wg ustawień z dokładnością
do 5s. Po zakończeniu zabiegu i wyjęciu dłoni, lampa wyłączy się automatycznie
▶ ergonomiczna budowa – konstrukcja pozwala na wygodne stosowanie lampy zarówno do manicure
jak i pedicure, a także na regularne czyszczenie i zachowanie odpowiedniej higieny
▶ dolny panel lampy mocowany jest na magnesy i łatwo go odpiąć, co umożliwia sprawne wykonanie
pedicure lub czyszczenie urządzenia

✅ Sprawdź co otrzymasz w zestawie po zakupie
Produkt jest kompletny i gotowy do użytku. W zestawie znajdują się: gwarancja, instrukcja w języku
polskim oraz niezbędne akcesoria
▶ lampa Nova Nail NN60UV
▶ polska instrukcja
▶ zasilacz
▶ 2 pilniki
▶ kartonowe opakowanie
▶ wsparcie techniczne naszych specjalistów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
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