
Beschrijving Professional Nagel Lamp 

Productomschrijving Smart 2.0 Led & UV Nail Lamp 

Voor het uitharden van LED en UV Gels en/of Gellak Gelpolish. 

Een ideale, compacte en handzame lamp, ook uitermate geschikt om snel en eenvoudig 
voeten in te plaatsen. De lampen zullen minstens 50.000 uren branden zonder 
vervanging. De posities van de lampen zijn zo geplaatst dat een gelijkmatige uitharding 
plaatsvindt op alle nagels. Het geeft licht af, welke niet schadelijk is voor de ogen. Een 
prima presterende lamp voor een duurzaam, consistent gebruik. 

Deze lamp kent een uitharding van maximaal 120 seconden. Er zijn zowel timerknoppen 
(10, 30, 60 en 99 seconden) als een display aanwezig. Op de display kunt u de 
verstreken uithardingstijd eenvoudig volgen. De tijd op de display begint te lopen zodra 
de sensor het moment registreert dat de handen en/of voeten in de lamp worden 
geplaatst. Heeft u de gewenste uithardingstijd bereikt, dan kunt u gewoon de handen 
en/of voeten uit de lamp halen. De lamp stopt op dat moment vanzelf. 

Deze lamp kent een uitharding van 10, 30, 60 of 99 seconden. De (standaard) 30, 60 of 
99 seconden uitharding kan gekozen worden door de separate timerknoppen 1x in te 
drukken. Bij de keuze voor 99 seconden komt de lamp in een zgn. “Low Heat Mode” 
(lage hitte stand) waarmee in tegenstelling tot andere UV of LED lampen een geheel 
pijnloze uitharding plaatsvindt. Ook kunt u 120 seconden uitharden zonder de 
timerknoppen in te drukken. Plaats de handen en/of voeten gewoon in de lamp. De 
sensor registreert dit waardoor de lamp automatisch gaat branden en na 120 seconden 
vanzelf weer stopt. 

De 99 seconden timerknop heeft ook een “double power” functie (2x zoveel kracht) 
wanneer de 10, 30 of 60 seconden timer wordt gebruikt. In feite hard u hiermee 2x zo 
snel uit. Druk hiervoor de 99 seconden timerknop in voor 2 seconden. Hiermee 
verdubbelt u de kracht van de lamp. Kies daarna een dubbele uitharding voor 10, 30 of 
60 seconden door de betreffende timerknop in te drukken. Om de lamp weer terug te 
zetten naar de reguliere lage hitte modus, druk de 99 seconden timerknop weer in voor 2 
seconden. 

De ingestelde dubbele kracht functie ziet u terug op het display. Wanneer de dubbele 
kracht werkt voor de ingestelde 10, 30 of 60 seconden, dan ziet u de tijd aflopen van 10, 
30 resp. 60 seconden naar nul. 
Wanneer de standaard stand ingesteld is voor 10, 30, 60 of 99 seconden, dan ziet u de 
tijd oplopen. 

Kenmerken: 

• Compact, prachtig vormgegeven lamp. 
• Ook ideaal voor de voeten (ondanks dat de bodemplaat niet uitneembaar is). 
• Afmetingen (L x B x H): 21 x 20,7 x 10,3 cm. 
• Mooie kleurstelling: bovenzijde mat wit / binnenzijde: mat zwart. 
• Geschikt voor zowel LED als UV Gels en Gelpolishes (gellakken). 
• Sterkte: 48 Watt. 
• Aantal strategisch geplaatste LED lampjes: 36. 



• Geen dode zone. 
• Met display. 
• Met instelbare elektronische timer(knoppen). 
• Pijn verlichtend: Lage hitte stand van kracht bij (standaard) timer instelling 99 
seconden. 
• Dubbele kracht instelling mogelijk voor 10, 30 of 60 seconden, indien de 99 seconden 
timerknop 2 seconden wordt ingedrukt. 
• Met timer onthoud functie bij ingestelde tijd van 10, 30 en 60 seconden (knoppen 2 
seconden ingedrukt houden om in/uit te schakelen). 
• De lamp brandt maximaal 120 seconden. 
• Automatische infrarood sensor (lamp gaat aan/uit zodra de hand in de lamp wordt 
geplaatst of eruit wordt gehaald. 
• Met “Over-Temperature Protection”: Interne functie waarbij oververhitting van de lamp 
(ter bescherming van de componenten) d.m.v. automatische verlaging van het wattage 
wordt tegengegaan. 
• Inclusief adapter. 
• Meer dan 50.000 branduren zonder vervanging. 
• Niet schadelijk voor de ogen. 

 


