VĂ READUCE LA
VECHILE ZONE DE
DETECȚIE
Detector multifuncțional pentru orice tip de
teren . Ce mai bună performanță și adâncime
la cel mai bun preț!

Explorați pe orice teren
sau sub apa

MULTI
FRECVENȚĂ
5/14/19kHz
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SUBMERSIBIL
PÂNĂ LA 5M

COMPONENTE
1 - Detector
2 - Bobină 28x18 cm (KR28) + protecție de plastic
3 - Caști audio fără fir
4 - Cablu USB
5 - Încărcător
6 - Manual de utilizare EN, RO

I
P68

+

Principiu de detecție
Frecvențe de operare
Frecvențe audio
Moduri de căutare
Volum audio pentru fier
Praguri de separare
Filtru de eliminare
Calibrarea solului
Pinpoint
Ajustare de frecvență
Mod vibrații
Ajustare de sensibilitate
Identificare vizuală
Bobina standard
Ecran
Greutate
Lungime
Acumulator
Garanție

VLF
5kHz / 14kHz / 19kHz
150Hz - 700Hz ajustabilă
6 (Gen/2 Tonuri/3 Tonuri/4 Tonuri/Plajă/ Adâncime)
Da
Da
Da
Automată / Manuală / Auto acordare
Da
Da
Da
01 - 99
00 - 99
KR28 Submersibilă
LCD
1.4 kg
111 cm - 135,5 cm
3700mAh
2 ani

Complet submersibil până
la 5m Protejat si împotriva
prafului.
Discriminare excelentă și abilitate de
demascare a țintelor.
Detectați doar țintele de aur fără
interferențe date de fier.
Performațe înalte la adâncimi
neegalate. Detectați aur și bijuterii
foarte mici la adâncimi unde alte
detectoare nu pot ajunge.
Mod de plajă avansat.
Operare stabilă pe plajă uscată,
umedă și sub apă.
Noua funcție E.U.D. (Adâncime
suplimentară) Detectați anumite tipuri de
metale mascate de diferite condiții ale
solului sau la adâncimi limită.
Viteza mare de recuperare
Pregatiți-vă să detectați obiecte imposibil de
detectat cu alte aparate, în soluri infestate
cu fier sau cu alte deșeuri metalice.
3 Nivele selectabile de adâncime,
pentru diferite tipuri de metale.
Ajustați adâncimea la care un anumit tip
de metal poate fi semnalat.

INTERFAȚĂ SIMPLĂ
UȘOR DE UTILIZAT

6 Moduri de detecție
Gen (All Metal) / 2 Tonuri / 3 Tonuri / 4
Tonuri / Plajă / Adâncime
Caști audio fără fir 2.4 GHz Wireless
Fără probleme de intarziere a
semnalului.

Bobină optională pentru adâncime KR40

Actualizare soft online
Fiți la curent cu actualizările de
firmware (prin USB pe PC) și beneficiați
la maximum de detectorul dvs-tră.
Mod vibratii
Ideal pentru utilizatorii cu
deficiențe de auz, precum și
pentru detectarea sub apă.
Greutate foarte mică (1.4kg)
Bucurați-vă de ore prelungite de
detectare fără nici un fel de oboseală
fizică.
Acumulator Lipo încorporat
Încărcați la priză cu încărcătorul
furnizat sau cu un acumulator extern
USB. O încărcare oferă până la 19 ore
de utilizare.

Dimensiuni: 40 cm x 35 cm (15,5 "x 14").
Este o bobină impermeabilă ce vă oferă o
detecție la adâncimi mai mari. Datorită
suprafeței de scanare mai mare, vă permite
să detectați țintele ingropate mai adânc,
până la 2m.

