
Công nghệ tích hợp cho hiệu quả tối ưu! 
Thiết bị trẻ hóa RF tiên tiến dành cho da mặt và body

Tích hợp 3 trong 1: RF đa cực, 
lực hút chân không và đèn LED.



AURORA đột phá công nghệ mới với thiết kế chuyên nghiệp và tinh tế từng chi tiết. 
Aurora được mệnh danh là thiết bị tạo dáng vùng mặt và cơ thể hoàn hảo, tích hợp 
tất cả tính năng tạo dáng trong một thiết bị.

Đầu trị liệu

Công nghệ RF đa cực

Aurora với 3 đầu trị liệu (dùng cho mặt và Body)

Kích cỡ lớn: Tay cầm dùng cho các vùng trên cơ thể
Được dùng cho các cùng diện tích rộng trên cơ thể, đặc 
biệt dùng cho cellulite

Kích cỡ trung bình: Tay cầm dùng cho các vùng 
cơ thể hoặc mặt

Kích cỡ nhỏ: Tay cầm dùng cho vùng da mặt

Được dùng cho các vùng nhỏ trên cơ thể như cánh tay, 
đùi, má.
Sử dụng đèn LED đỏ

Được dùng cho các vùng da nhỏ nhất trên mặt như 
vùng quanh miệng, vết chân chim, trán, cổ.
Sử dụng đèn LED xanh.

•Tần số RF 0.8MHz
• Hiệu quả trị liệu rõ rệt nhờ cung cấp nhiệt sâu vào lớp hạ bì
• Có thể điều chỉnh mức độ từ 1-10

Ưu điểm

Thông số kĩ thuật

• Thiết kế sang trọng và nổi bật của dòng thiết bị thẩm mỹ 
cao cấp hàng đầu Eunsung.
• Thao tác và vận hành dễ sử dụng
• Bảo quản tiện lợi dễ dàng
• Độ bám dính được cải tiến mới nhất
• Giao diện màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng

Tần số RF    0.8MHz

Hút chân không   Tối đa 250mmHg

Điện áp đầu vào   110~120V/220~240V, 50/60Hz

Trọng lượng    9kg( thân máy)

Kích thước (R*D*C)   320x403x331mm

Công nghệ hút chân không
• 4 loại xung rung động
• Có thể điều chỉnh mức độ từ 1-15

Công nghệ đèn LED
• Sử dụng đèn LED siêu đỏ 630nm trị liệu trên cơ thể
• Sử dụng đèn LED xanh 430nm trị liệu vùng da mặt
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