
توجــــــــه

متوجه شدم

درصورتی که سیســــــــــتم عامــــــــــل شما اندرویــــد است

جهت فعال شــــــــــدن امکانات کاتالوگ حتمــــــا نرم افزار

Adobe Acrobat  را روی موبایل خود نصـــــــــــــب نموده 

و کاتالوگ را توسط آن مشاهده نمائید.

در صورتی که کاتالوگ را در سیســــتم عامـــــــــــــــــــل ios و 

یا کامپیوتر مشـــــــاهده می نمائید، این پیغام را نادیده 

بگیرید.



برای مشاهده منوی کاتالوگ

 در هر بخش از این دکمه استفاده کنید.

برای بازگشت در هر مرحله از اين دکمه

استفاده کنيد.

متوجه شدم
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محتویات این کاتالوگ متعلق به

شرکت اطلس طالئی ایرانیان می باشد.

شروع

Electric Cosmetic Hair Products.



درباره محصوالت پروويو

خدمات پس از فروش پروويو

نمايش محصوالت

اطالعات تماس
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Electric Cosmetic Hair Products.

برند پروویو  حاصل تجربه کاری چند برند جهانی در تولید محصـــــوالت 

برقی آرایشــــــی است. این برند که در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت اطلس 

طالئی ایرانیان به ثبت رسیده، توانســـــــــته است با دانش علمی و فنی 

مدیران خود محصــــوالتی با کیفیت و در خور نیاز مصــــرف کننده تولید 

نماید. در همین راستا کلیه سفارشات این برند تحت لیسـانس  کشـور 

آلمان بوده و با نظارت کارشـــــــــناســـــــــان آلمانی در بهترین کارخانه ها 

سفارش گذاری و تولید می شوند.

نگاه ویژه مدیران شرکت اطلس طالئی ایرنیان به مصـــــــــــرف کنندگان 

باعث تولید محصــــــــــــــــوالتی با کیفیت و تنوع باال برای دامنه زیادی از 

سلیقه ها و کاربری های متفاوت باعث افزایش محبوبیت محصــوالت 

برند پروویو در بین محصوالت مصرف کنندگان گردید.

Prowave E-Catalog
Version : 2020 - 1.0 
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همیشه در کنار شما

شرکت اطلس طالئی ایرانیان پویا به عنوان نماینده انحصـــــــــــــــــــــــاری 

محصــــوالت  PROWAVE در ایران مفتخر است خدمات پس از فروش 

۲۴ ماهه خود را به مصــرف کنندگان ارائه نماید. تیم فنی خدمات پس 

از فروش محصـوالت پروویو با آموزش های فنی و تخصــصــی این برند 

در طول استفاده از محصــــــــــــــــــــــــوالت، آماده ارائه خدمات مطلوب و 

استاندارد به مصــــــــــــــــرف کنندگان بوده تا همچنان بر اصل حمایت از 

مصرف کننده صحه گذارند.

جهت بهره مندی از خدمات پس از فروش محصــــــــــــــوالت پروویو، در 

هنگام خرید حتما به برچسب ضمانتنامه شرکت اطلس طالئی بر روی 

بسته بندی دقت کنید.



IDEA FOR
CREATE BEAUTY
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Hair Stylers
Hair Irons&  &  

نمايش محصوالت
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4105
Digital Hair Straightener

اتـــــــو مـــــوی دیجیتال

PW-4113
Hair Wave

انبرموج متوسط مو

PW-4119
Hair Wave

انبر موج بزرگ مو

1
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4108
Hair Curls

فرکننده های مخروطی

PW-4109
Hair Wave

مــــــو پیچ حرفه ای

PW-4110
Hair Curls

مــــــو پیچ حرفه ای
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4112
Hair Curls

مــــــو پیچ حرفه ای

PW-4116
Hair Curls

فرکننده های حرفه ای

PW-4118
Hair Curls

فرکننده های حرفه ای
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4111
Hair Wave

مــــــو پیچ حرفه ای

PW-4121
Hair Curls

فــــــــرکننده مــــــو

PW-5111
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی دیجیتال
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-5103
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی دیجیتال

PW-5106
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی حرفه ای

PW-5107
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی دیجیتال
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-5108

اتـــــو موی دیجیتال

PW-5109
Professional Hair Straightener

اتـــــو موی حرفه ای

PW-5110
Hair Straightener

اتـــــو موی بخاردار
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Professional Hair Straightener
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Hair Stylers
Hair Irons

PW-4122

ـرارتی بــــرس حـــــ

PW-5112
Hair straightening Brush

برس موی حرارتی

7

Hair straightening Brush



PW-4105
Digital Hair Straightener

اتــو مـــوی ديجيتال

Max 200 c
heat temp.

Plate
Locker

قدرت دستگاه ۶٠ وات 

تغییر درجه حرارت از ۱٠٠ تا ۲٠٠ درجه سانتیگراد 

صفحه نانو سرامیک - تورمالین جهت براقیت بیشتر مو 

دارای نمایشگر  LED ميزان دما

میزان دما دارای کابل ۲/۵ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

حاوی یون براق کننده مو  

سیم با مفصل گردان ۳۶٠ درجه 

کلید تنظیم دمـــــا 

دارای قفل صفحه 

LED
display
system

IONIC
Function



PW-4113
Hair Wave

انبرموج متوسط مو

Max 200 c
heat temp.

Plate
Locker

قدرت دستگاه ٨٦ وات    

تغییر درجه حرارت از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه  

صفحه نانو سرامیک - تورمالین جهت براقیت بیشتر مو  

دارای کابل ۲/۵ متری  جهت استفاده در سالن های آرایشی

حالت یون براق کننده مـــــو 

حالت دهی مو به صورت S متوسط  

  

  

100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4119
Hair Wave

انبر موج بزرگ مو

قدرت دستگاه ٨٦ وات     

صفحه نانو سرامیک - تورمالین جهت براقیت بیشتر مو

تغییر درجه حرارت از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  

  دارای کابل ۲/۵ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

حالت یون براق کننده مو 

کلید چرخشی جهت تنظیم دما

Sحالت دهی مو به حالت    متوسط  

Max 200 c
heat temp.

100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240

Plate
Locker



PW-4108
Hair Curls

فرکننده های مخروطی

Max 200 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت برافیت مو    

 PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی 

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

 مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

   قطر مخزن حرارتی ۱۹ میلی متر 

 

100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4109
Hair Curls

فرکننده های مخروطی

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت برافیت مو    

 PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی 

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

 مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

   قطر مخزن حرارتی ٢٥ میلی متر 

 

Max 200 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4110
Hair Curls

فرکننده های مخروطی

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت برافیت مو    

 PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

   قطر مخزن حرارتی ۳۲ میلی متر 

 

Max 200 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4112
Hair Wave

مو پیچ حرفه ای

Max 200 c
heat temp.

قابلیت چرخش به صورت دستی    

عملکرد گرمایشی باال 

 فرکردن مو در مدت در مدت ۱۰ ثانیه

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

بسیار سبک و کارکرد آسان 

  

  

Voltage
220~240



PW-4116
Hair Curls

فرکننده های حرفه ای

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت براقیت مو    

PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  

  مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

قطر مخزن حرارتی ۱۹ میلی متر  

   

  

  

Voltage
220~240

100% Ceramic
Heat Plates

Heater
technology 

PTC
Max 200 c
heat temp.



PW-4118
Hair Curls

فرکننده های حرفه ای

حاوی دانه های کراتین و روغن آرگان مراکشی جهت براقیت مو    

PTC-NTC دارای سیستم گرمایشی

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  

  مناسب برای انواع مـــــو

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

قطر مخزن حرارتی ٢٥ میلی متر  

   

  

  

Voltage
220~240

100% Ceramic
Heat Plates

Heater
technology 

PTC
Max 200 c
heat temp.



PW-4111
Hair Wave

مو پیچ حرفه ای

LCDLCD
display
system

Max 200 c
heat temp.

قدرت دستگاه ٤٩ وات    

صفحه نانو سرامیک - تورمالین جهت براقیت بیشتر مو 

تغییر درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

دارای کابل ۲/۵ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

سیم با مفصل گردان ٣٦٠ درجه

حالت یون براق کننده مو

   میزان حرارت LCD نشانگر    

 

100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-4121
Hair Curls

فــــرکننده مو

مخزن حرارتی غنی شده با کراتین و روغن آرگان برای براقیت مو       

قدرت دستگاه ٣٢ وات 

کنترل درجه حرارت از ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد  

کابل ۲/۵ متری قوی با گردش ۳۶۰ درجه 

رسیدن به باالترین دما در کسری از ثانیه  

سیستم خاموش شدن اتوماتیک 

مناسب برای موهای آسیب دیده و ضعیف

سری سرامیکی مخصوص برای جلوگیری از سوزش انگشتان 

100% Ceramic
Heat Plates

Max 200 c
heat temp.



PW-5111
Professional Hair Straightener

اتوموی دیجیتال

مخزن حرارتی سرامیکی   

تنظیم درجه حرارت از ١٢٠ تا ٢٢٠ درجه سانتیگراد

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه 

PTC و NTC  مجهز به سیستم

دارای کابل ۲/۵ متری  

  

  

 

Heater
technology 

PTC LCD
display
system

Max 220 c
heat temp.

Voltage
220~240



PW-5103
Professional Hair Straightener

اتوموی دیجیتال

  دارای نمایشگر دیجیتالی ۱۵۰-۲۳۰ درجه  

   ۸ برابر صاف تر و ۵ برابر با دوام تر

مجهز به حرارت دهنده های سرامیکی با کارایی باال   

 رسیدن به حداکثرحرارت در ٨ ثانیه   

دارای تکنولوژی  PTC (سرعت باال رفتن دما) 

(NTC)قابلیت توزیع یکنواخت حرارت

جهت استفاده سالن ها برای کراتینه کردن 

دارای محفظه های خروج حرارت در دسته باالیی 

   سیم با مفصل گردان ۳۶۰ درجه

Max 230 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-5106
Professional Hair Straightener

اتوموی حرفه ای

  قدرت دستگاه ٥٠ وات   

گردش ۳۶۰ درجه کابل به طول ۲/۵ متری

تنظیم حرارت دمای ۱۵۰ الی ۲۳۰ درجه   

 LCD صفحه دیجیتال 

سیستم PTC,NTC (گرمایش سریع و یکنواخت دما)  

طراحی ارگونومیک و سبک 

مخزن حرارتی سرامیکی با روکش تورمالین  

مناسب برای کراتینه کردن مو 

خاموش شدن درصورت عدم استفاده پس از ٦٠ دقیقه

LCD
display
system

Max 230 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
Voltage

220~240



PW-5107
Professional Hair Straightener

اتوموی دیجیتال

قدرت دستگاه ٣٨ وات   

گردش ۳۶۰ درجه کابل به طول ۲/۵ متری

تنظیم حرارت دمای ۱۵۰ الی ۲۳۰ درجه   

 طراحی ارگونومیک و سبک   

سیستم PTC,NTC (گرمایش سریع و یکنواخت دما)  

پوشش سرامیکی از جنس سنگ تورمالین 

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه  

 

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240

Max 230 c
heat temp.



PW-5108
Professional Hair Straightener

اتوموی دیجیتال

قدرت دستگاه ۵۵ وات   

گردش ۳۶۰ درجه کابل به طول ۲/۵ متری

تنظیم حرارت دمای ۱۵۰ الی ۲۳۰ درجه سانتیگراد   

 طراحی ارگونومیک و سبک برای استفاده آسان  

سیستم PTC,NTC (گرمایش سریع و یکنواخت دما) 

نشانگرLCD میزان حرارت 

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه  

صفحه پهن برای عملکرد باال

صفحه سرامیک با روکش تورمالین 

LCD
display
system

Max 230 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
Voltage

220~240



PW-5109
Professional Hair Straightener

اتوموی حرفه ای

قدرت دستگاه ۵۰ وات   

مخزن حرارتی سرامیکی با روکش سنگ کهربا

رسیدن به دمای ۲۳۰ درجه در ۸ ثانیه 

 کابل ۲/۵ متری  بسیار قوی  

 PTC,NTC دارای سیستم گرمایش

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه  

قابلیت استفاده جهت عمل کراتینه 

 

Max 230 c
heat temp.

Heater
technology 

PTC
100% Ceramic
Heat Plates

Voltage
220~240



PW-5110
 Hair Straightener

اتوموی بخاردار

قدرت دستگاه ٥٦ وات  

کنترل درجه حرارت از ١٣٠ تا ٢٣٠ درجه سانتیگراد

کابل ۲/۵ متری قوی با گردش ٣٦٠ درجه 

سیستم  NTC و رسیدن به باالترین دما در ۸ ثانیه 

مخزن آب برای ایجاد بخار  

مناسب برای موهای آسیب دیده و ضعیف  

کارکرد با سیستم بخار یا معمولی  

 

Steam
System

Voltage
220~240

Max 230 c
heat temp.



PW-4122
Hair straightening Brush

ـرارتی برس حــــــ

رسیدن به حداکثر حرارت درکسری از ثانیه        

کنترل دما از ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد  

دارای کابل ۲/۵ متری  

 32mm, 19mm دارای صفحه موج بزرگ 

دارای سیستم IONIC خودکار 

خاموش شدن دستگاه پس از٦٠ دقیقه به صورت خودکار  

   داشتن خاصیت hold دما

PTC دارای سیستم گرمایشی  

Max 180 c
heat temp.

IONIC
Function

Heater
technology 

PTC



PW-5112
Hair straightening Brush

برس موی حرارتی

رسیدن به حداکثر حرارت در٨ ثانیه    

کنترل دما از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد

خاموش شدن در صورت عدم استفاده پس از٦٠ دقیقه 

ر   دارای سیستم  IONIC خودکا

دارای کابل ۳ متری  

بدنه بسیار سبک

داشتن خاصیت hold دما

 

Max 230 c
heat temp.

Voltage
220~240

IONIC
Function



Hair DRYER
نمايش محصوالت



I@@@@@@ÀnH¼zw
Hair DRYER

PW-3104
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

PW-3114
Hair Dryer  

سشوار مسافرتی

PW-3108
Digital Hair Dryer

سشوار دیجیتالی

1



&  I@@@@@@ÀnH¼zw
Hair DRYER

PW-3109
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

PW-3110
Hair Dryer  

سشوار حرفه ای

PW-3111
Digital Hair Dryer

سشوار دیجیتالی

2
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Hair DRYER

PW-3113
Hair Dryer  

سشوار ایتالیایی

PW-3112
ROTATION Dryer

سشوار چرخشی

PW-3105
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

3



PW-3104
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

سیستم  IONIC خودکار

موتور AC با قدرت ۲۱۰۰ وات

cool shot دارای دکمه

۳ درجه دما و ۲ درجه پرتاب باد 

دارای سر دیسپانسر 

مجهز به سر متمرکز کننده باد در ۲ سایز ( ۶۰و ۷۵ میلیمتر)

دارای کابل ۲/۵ متری بسیار قوی 

 

LED
display
system

IONIC
Function

CoolShot
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3114
Hair Dryer

سشوار مسافرتی

 
سیستم IONIC خودکار

موتور AC با قدرت ۱۶۰۰ وات

دسته تاشو برای سهولت استفاده در سفر  

مجهز به سر متمرکز کننده باد

حلقه آویز دستگاه در انتهای کابل 

کابل قوی و مناسب 

 

IONIC
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3108
Digital Hair Dryer

سشوار دیجیتالی

مجهز به نشانگر دیجیتال سنسور حرارتی 

سیستم IONIC خودکار

موتورAC با طول عمر باال و قدرت ۲۰۰۰ وات

دارای توری محافظ و قابل جابجایی در انتهای سشوار به منظور 

سهولت در تمیز نمودن دستگاه

دارای سر دیسپانسر جهت ایجاد فرهای نامنظم 

 مجهز به سر متمرکز کننده باد در ٢ سایز (٦٠ و ٧٥ میلیمتر)

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه سرعت باد

دارای کابل ٣ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

(cool shot)  باد خنک به منظور تنظیم و تثبت حالت مو

 

CoolShot
Function

IONIC
Function

LED
display
system

watt

Full Power
Engine



مجهز به نشانگر دیجیتال سنسور حرارتی 

سیستم IONIC خودکار

موتورAC با طول عمر باال و قدرت ۲۱۰۰ وات

دارای توری محافظ و قابل جابجایی در انتهای سشوار به منظور  

سهولت در تمیز نمودن دستگاه

دارای سر دیسپانسر جهت ایجاد فرهای نامنظم 

 مجهز به سر متمرکز کننده باد در ٢ سایز (٦٠ و ٧٥ میلیمتر)

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه سرعت باد

دارای کابل ٣ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

دارای حلقه آویز

(cool shot)  باد خنک به منظور تنظیم و تثبت حالت مو

 

IONIC
Function

CoolShot
Function

Voltage
220~240

watt

Full Power
Engine

PW-3109
Hair Dryer

سشوار حرفه ای



PW-3110
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

 
سیستم IONIC خودکار

موتورAC با طول عمر باال و قدرت ۲۲۰۰ وات

دارای توری محافظ و قابل جابجایی در انتهای سشوار به منظور  

سهولت در تمیز نمودن دستگاه

دارای سر دیسپانسر جهت ایجاد فرهای نامنظم 

 مجهز به سر متمرکز کننده باد در ٢ سایز (٦٠ و ٧٥ میلیمتر)

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه سرعت باد

دارای کابل ٣ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

دارای حلقه آویز

(cool shot)  باد خنک به منظور تنظیم و تثبت حالت مو

 

LED
display
system

CoolShot
Function

IONIC
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3111
Digital Hair Dryer

سشوار دیجیتالی

 
سیستم IONIC خودکار

موتورAC با طول عمر باال و قدرت ۲۳۰۰ وات

دارای توری محافظ و قابل جابجایی در انتهای سشوار به منظور  

سهولت در تمیز نمودن دستگاه

دارای سر دیسپانسر جهت ایجاد فرهای نامنظم 

 مجهز به سر متمرکز کننده باد در ٢ سایز (٦٠ و ٧٥ میلیمتر)

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه سرعت باد

دارای کابل ٣ متری جهت استفاده در سالن های آرایشی

مجهز به نشانگر دیجیتال سنسور حرارتی

(cool shot)  باد خنک به منظور تنظیم و تثبت حالت مو

 

CoolShot
Function

IONIC
Function

LED
display
system

watt

Full Power
Engine



PW-3113
Hair Dryer

سشوار ایتالیایی

 
سیستم IONIC خودکار

موتور AC مخصوص سالن

٢٦٠٠-٢٤٠٠ وات  

دارای کابل ٣ متری

٢ حالت سرعت و ٣ حالت دما  

cool shot دارای دکمه 

دارای بدنه کامال نشکن و ضد ضربه

 

CoolShot
Function

IONIC
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3112
ROTATION Dryer

سشوار چرخشی

 
سیستم IONIC خودکار

شامل ٢ برس همراه در ٢ اندازه 

سشوار با توان ١٠٠٠ وات به منظور خشک نمودن سریع مو  

دارای حلقه آویـــــــــــز

برسهای پوشیده شده از سرامیک  

 قابلیت چرخش با باد سرد 

دارای ٣ درجه حرارت و ٢ درجه پرتاب باد

دارای کابل ۲٫۵ متری بسیار قوی

cool shot دارای دکمه

 

Voltage
220~240

CoolShot
Function

IONIC
Function

watt

Full Power
Engine



PW-3105
Hair Dryer

سشوار حرفه ای

سشوار با قدرت ۱۰۰۰ وات 

دارای ٢ حالت تنظیم سرعت باد

cool shot دارای دکمه

دارای ٣ حالت تنظیم حرارت 

سیم بامفصل گردان ٣٦٠ درجه 

٦ سری مختلف جهت حالت دهی دارای

دارای کیف بسیار زیبا جهت نگهداری دستگاه  

 

CoolShot
Function

Voltage
220~240

watt

Full Power
Engine



 EPILATOR 
LADY SHAVER&  &  

نمايش محصوالت
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 EPILATOR 
LADY SHAVER

PW-2105
Silk EPIL/Lady Shaver  

اپیالتور و لیدی شیور

pw-2107
Lady Epilator  

اپیالتور و لیدی شیور



PW-2105
Silk EPIL/Lady Shaver

اپیالتور/لیدی شیور

Washable
Product

Multi
Function

LCD
display
system

90min use
with full charg

قدرت دستگاه ۹/۵ وات 

دارای ٣ سری مجزا جهت اصالح : بدن ، شیور،

نقاط حساس (بیکینی)

دارای ٢ سرعت اصالح

مجهز به چراغ جهت اصالح دقیق تر  

مجهز به پایه نگهدارنده

LCD مجهز به صفحه

(ضد آب) قابل شستشو

٢ ساعت شارژ ٩٠ دقیقه استفاده

مجهز به ٤٠ پلیت (موچین)   



Pw-2107
Lady Epilator

قدرت دستگاه ۱۰ وات 

قابلیت استفاده برای پوست خشک و مرطوب

٢ سری اپیالتور با قابلیت انعطاف پذیری باال و چرخش همزمان در

 دو جهت مخالف همدیگر

مجهز به چراغ جهت اصالح دقیق تر  

قطعه تبدیل سری اپیالتور به سری بیکینی

۵۶ پلیت (موچین) در هر سری و جمعا ۱۱۲ پیلت 

سرعت آهسته برای زدن موهای نازک و ضخیم 

کیف شخصی زیبا جهت حمل آسان 

طراحی در دو رنگ نقره ای و طالیی

قابلیت کارکرد با شارژ

40min use
with full charg

LED
display
system

اپیالتور/لیدی شیور



 SHAVER &
MEN TRIMMER&  &  

نمايش محصوالت
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 SHAVER 
MEN TRIMMER

PW-1109
MEN Trimmer

ماشین اصالح دیجیتال

PW-1110
MEN Trimmer

مــــــــاشین اصالح

PW-1114
Men Trimmer

ماشین اصالح حرفه ای

1
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 SHAVER 
MEN TRIMMER

PW-1113
MEN Trimmer

ماشین اصالح دیجیتال

PW-1111
MEN Shaver

ریش تراش ضدآب

PW-1112
Men Shaver

ریش تراش ضدآب

2
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 SHAVER 
MEN TRIMMER

PW-6105
Nose clipper

موزن گوش و بینی

PW-6107
Nose clipper

موزن گوش وبینی

PW-6108
Nose clipper

موزن گوش وبینی

3



PW-1109
MEN Trimmer

ماشین اصالح دیجیتال

قدرت دستگاه ٥ وات

دکمه توربو برای افزایش قدرت موتور 

پایه شارژ مناسب برای دستگاه 

باطری شارژی قوی (٢ساعت شارژ١٢٠ دقیقه استفاده)  

٤شانه با سایزهای مختلف

قابلیت استفاده با شارژ و برق مستقیم  

تیغه های فوالدی قابل شستشو برای انواع اصالح ها 

طراحی بی صدا و آرگونومیک با کمترین ویبره ممکن

 دارای LCD نشانگر میزان برق باطری

100% Ceramic
Heat Plates

Charging
Adapter

120min use
with full charg

LCD
display
system



PW-1110
MEN Trimmer

ماشین اصالح

تیغه اصالح با زاویه ٦٤ درجه برای سه ولت استفاده

( RPM٣٠٠٠)  موتور بی صدا با گردش بسیار سریع

بدنه آرگونومیک از جنس کربن برای سبکی و استفاده طوالنی

دارای ٤شانه با سایزهای متفاوت

لرزش و صدای بسیار پایین

کابل ۲/۵ متری قوی و مناسب  

روغن و برس تمیز کننده دستگاه 

تنظیم تیغه ها به صورت دستی در ٤ درجه

قابلیت اصالح با برق مستقیم

Charging
Adapter

Carbon
Trimer Body



PW-1114
Men Trimmer

ماشین اصالح حرفه ای

تیغه ثابت تیتانیوم و تیغه متحرک سرامیکی 

تنظیم تیغه ها از ۱/۴ میلیمتر تا ٣٠ میلیمتر 

دارای ٥ شانه با سایز متفاوت  

قابل استفاده با برق مستقیم و شارژ

٦٠ دقیقه شارژ ٩٠ دقیقه استفاده 

باطری لیتیومی (شارژ سریع) 

   دارای پایه شارژ مناس ب

 L ED نمایشگر شارژ  دارای

 

90min use
with full charg

LED
display
system

Charging
Adapter



PW-1113
Men Trimmer

ماشین اصالح دیجیتال

کامال ضد آب 

٩٠ دقیقه شارژ ٤٥ دقیقه استفاده  

٤ شانه با سایز متفاوت

نمایشگر LCD میزان شارژ

دارای ٤ سری با کارکرد متفاوت

باتری لیتیومی  

Washable
Product

Charging
Adapter

LCD
display
system

40min use
with full charg



دارای تیغه ترکیبی

قابلیت اصالح موهای خیلی کوتاه  

بدنه ضد تعریق

نشانگرشارژ

١ساعت شارژ ٧٥ دقیقه استفاده مداوم (شارژسریع) 

دارای خط زن مو پشت دستگاه

ولتاژ جهانی

قدرت دستگاه ٥ وات

PW-1111
MEN Shaver

ریش تراش ضدآب

Washable
Product

LED
display
system

75min use
with full charg



PW-1112
MEN Shaver

ریش تراش ضدآب

دارای تیغه ترکیبی

قابلیت اصالح موهای کوتاه  

بدنه ضد تعریق

نشانگرخطی برای شارژ

۱/۵ ساعت شارژ ٦٠ دقیقه استفاده (شارژسریع) 

قابل شستشو و ضد آب  

قدرت دستگاه ٥ وات

Washable
Product

LED
display
system

60min use
with full charg



PW-6105
Nose clipper

موزن گوش و بینی

قابل استفاده با شارژ 

دارای چراغ نشانگر شارژ 

دارای استند نگهدارنده و درب محافظ  

 مجهز به دو سری قابل تعویض جهت اصالح گوش ، بینی و بدن
 

 

     

  

Multi
Function

LED
display
system



PW-6107
Nose clipper

موزن گوش و بینی

Multi
Function

LED
display
system

Washable
Product

قابل استفاده با شارژ 

قــــــابل شستشـــــــو

دارای چراغ نشانگر شارژ

 مجهز به دو سری قابل تعویض جهت اصالح گوش ، بینی و بدن
 

 

     

  



PW-6108
Nose clipper

موزن گوش و بینی

قابل استفاده با شارژ 

قــــــابل شستشـــــــو

دارای چراغ نشانگر شارژ

 مجهز به دو سری قابل تعویض جهت اصالح گوش ، بینی و بدن
 

 

     

  

Washable
Product

Charging
Adapter

Multi
Function



Electric Cosmetic Hair Products.

آدرس دفتر مرکزی :

جاده مخصوص تهران - کرج، گرمدره، خیابان سروستان

کوچه دوم شرقی، پالک۶  

تلفن دفتر مرکزی :

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۱-۴

تلفن اعطای نمایندگی :

بازدید وب سایت

(۰۲۶)۳۶۱۰۸۰۰۵

http://www.prowaveco.com
http://www.prowaveco.com


SMART
CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

۰۲۱-۸۸۳۹۹۰۹۲

صفحه نخست

نمایش محصوالت

درباره پــــروویـــــو

خدمات پس از فروش

اطالعات تماس

https://www.smartcatalog.ir/

