
TU AI CERUT
NOI AM CONCEPUT
Amplificat cu funcții noi pentru a 
dezgropa mai multe comori și mai puține 
deșeuri

ANI
GARANTIE

www.detectoare-metale.ro

Principiul de operare 
Frecvență de operare 

Frecvențele audio
Moduri de căutare

Ton audio pentru fier 
Tone Break

Filtru de discriminare 
Calibrarea solului 

Pinpoint
Ajustarea frecvenței 

Mod vibrații
Ajustare sensibilitate Nivele 

de identificare a țintei 
Bobina

Afișaj
Greutate
Lungime

Baterie
Garanție

VLF
14 kHz
100 Hz - 700 Hz ajustail
5 
Da
Da
Da
Automata / Manuala /Tracking
Da 
Da 
Da
01-99
00-99
28.5 cm x 18 cm (11" x 7") DD 
LCD
1.4 kg (bateriile si bobina incluse) 
120 cm - 140 cm, ajustabila
4 acumulatori AA
2 ani

Pachetul PRO

Pachetul IM40

Bobina Standard RC29V 
dimensiuni: 28.5 cm x 18 cm

Bobina mono RC13E, 
dimensiune: 13 cm

Căști audio Acumulatori și kit de 
încarcare (220v și 
auto)

Geanta de transport Protecții de ploaie și praf Tijă inferioară suplimentară

Bobină RC40
Bobină pentru adancime

Makro Pointer
Pinpointer submersibil 
(IP67)

Pentru suport tehnic nu ezitati sa ne contactati la unul din numerele:

0314380245 0727964452 0764812134

CONTACT
www.detectoare-metale.ro
sales@detectoare-metale.ro
str. Berzei, nr. 40, sector 1, Bucuresti
Program: Luni - Sambata

 09:00 - 21:00



Performanță inaltă 
și adâncime mare

Discriminare 
avansată

Design profesional și 
calitate superioară

Pentru teren 
dificil

Mod vibrații Lanternă LED și 
iluminarea ecranului

Pinpoint și indicator 
de adâncime

Opțional: Căști audio 
fără fir 2,4 GHz

Construit pe tehnologia RACER de ultimă oră,  modelul 
Racer 2 este imbunătățit cu toate caracteristicile de care 
utilizatorii au nevoie pentru a găsi mai multe monede, 
relicve si bijuterii. RACER 2 va fascina din nou  utilizatorii 
actuali şi noi cu performanţele sale extraordinare şi 
caracteristici noi, cum ar fi Notch Filter (eliminare selectivă 
a metalelor), Iron Audio (Ton audio pentru fier), Tone 
Break, iSAT (Prag audio auto ajustabil), capacitatea de 
discriminare avansată precum și noul mod de adâncime şi 
bobina de căutare submersibilă în apă.

Interfață simplu de utilizat
Sensibilitate 

Ajustează adancimea de 
detecție

Discriminare 

Elimină sau 
ajustează volumul 

tonului audio 
pentru țintele 

feroase

selectivă 
Discriminează una sau mai 

multe ținte sau 
obiecte nedorite

Ton audio 
pentru fier 

Discriminare 
avansată  

Ajustarea pragului 
audio de discriminare a 

metalelor 

Prag semnal și iSAT 

Prag de semnal inteligent, auto-
ajustabil permite un zgomot de 
fond mai ușor si fără interferențe 
în soluri dificile prin evitarea 
dereglării pragului de semnal în 
modul All metal . 

Ton Audio Mai multe setări 

Durata mare de 
viață a bateriilor 

Indicator de mineralizare 
magnetică 

Indicator digital și 
filtrare metale 

Calibrearea solului 

Schimbă frecvența țintelor sau 
pragul tonurilor audio (100Hz - 

700 Hz) 

5 Moduri de cautare 
TOATE METALELE, DOUA TONURI, TREI TONURI, 
PLAJĂ, ADÂNCIME. Calibrearea solului in 3 moduri, 
Automată, Manuală, Auto acordare.

Salvare setări 
Salvați setările 
preferate sau reveniți 
la cele din fabrică 

Ajustarea pragului audio de 
discriminare a metalelor 

în 3 moduri 
Automată, Manuală, 
Auto acordare

ușor accesibile 
Modulare frecvență, 
Lanternă LED 




