Lampa do
paznokci Nova Nail
60W - NN60UVL
Biała
Cena: 198,00

zł / szt.

Kod: NN60UVLW
ID: 139
Producent: Nova Nail
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lampa do paznokci Nova Nail to profesjonalna lampa do manicure o mocy 60W przeznaczona zarówno do
użytku domowego jak i w gabinecie kosmetycznym. W odróżnieniu od tanich odpowiedników nasz produkt
wykonany jest z wysokiej jakości komponentów oraz niezawodnego zasilacza, dzięki czemu będzie działać
niezawodnie przez długie lata. W przeciwieństwie do wielu ofert konkurencyjnych na produkt udzielamy 24
miesięcznej gwarancji producenta.

Lampa wyposażona jest w automatyczny sensor zbliżeniowy oraz TIMER z regulacją czasu pracy od 5 do
120 sekund. Ponadto posiada wysoką moc 60W dzięki zastosowaniu 30 wydajnych diod Dual LED, które emitują
światło UV o dwóch długościach fali 365nm i 405nm. Dzięki temu proces utwardzania żeli i lakierów
hybrydowych jest szybki i skuteczny. Konstrukcja lampy jest solidna, elegancka ma oryginalny kształt oraz
piękny kolor. Odpinany spód lampy pozwala na jeszcze szersze zastosowanie.
Dodatkowo, do każdej lampy dokładamy gratis dwa wysokiej jakości pilniczki firmy Nova Nail.

Funkcje:
●
●
●

Czujnik zbliżeniowy,
Odpinane dno,
Timer o czasie pracy od 5 do 120 sekund,

Podstawowe informacje:
●
●

1/2

Przeznaczona do utwardzania żeli i lakierów hybrydowych,
Gwarancja 24 miesiące,

tel. +48 796 796 111
tel. +48 533 030 501
sklep@poled.eu
www.poled.eu

●

Żywotność diod ponad 50 000 godzin.

Parametry techniczne:
●
●
●
●
●
●
●
●

Moc: 60 W,
Źródło światła: 30 diod UV Dual LED,
Zasilanie lampy: DC 12 V, 3000 mA,
Zasilanie zasilacza: AC 110-240 V, 50/60 Hz,
Wymiary: 28 x 21,6 x 8,2 cm,
Materiał wykonania: ABS i chromowana blacha 0,8 mm,
Kolor: biały połysk,
Wymiary opakowania: 30 x 22,5 x 9,5 cm.

Zawartość zestawu:
●
●
●
●
●
●

Lampa NN60UVL,
Zasilacz DC 12 V, 3000 mA,
Przewód do zasilacza,
Dwa pilniki Nova Nail,
Instrukcja,
Karta gwarancyjna.
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