
Verschuifbare armleuning
NIEUW!

Toetsenbord Achtergrondverlichting
NIEUW!

11'' coil biedt de extra
diepgang die u zoekt! 

NIEUW!

Inklapbare steel voo
r eenvoudig transpo

rt

ANFIBIO Multi – Multifunctioneel
(5/14/20kHz)

ANFIBIO 14 - Coin Hunter
14kHz

ANFIBIO 19
Relic & Gold Hunter

19kHz 19kHz 

2.4GHz draadloze
hoofdtelefoon
Inclusief!

7
verschillende
spoelen om uit
te kiezen!!!

WATERDICHT TOT
5 m (16.4 ft)

WANNEER DIEPTE, 
SNELHEID EN STEVIGHEID 

VAN BELANG ZIJN..... 

DE WEG ERHEEN
IS DE ANFIBIO!



Met al zijn nieuwe instellingen en functies, plus 7 optionele 
spoelen om uit te kiezen, zal de robuuste nieuwe Anfibio uw 
beste zoekpartner zijn.

Of u nu in een park, op een oud veld of op het strand bent, 
op zoek naar munten, relikwieën of sieraden, de 
Anfibio-serie levert superieure zoekdiepte, snelheid en 
prestaties.

Het is niet nodig om gefrustreerd door meerdere schermen Het is niet nodig om gefrustreerd door meerdere schermen 
te navigeren - het ontwerp met één menu biedt een zeer 
eenvoudige bediening en bespaart kostbare detectietijd.

Onder water gaan? Ook geen probleem met de Anfibio…

Als de zoektocht met de metaaldetector uw passie is, dan is 
de juiste weg de Anfibio! 



Anfibio Multi - Multifunctioneel
5/14/20kHz

Anfibio 14 - Coin Hunter
14kHz

Anfibio 19 - Relic & Gold Hunter
19kHz

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN ENKEL MENU DESIGN

Ingebouwd Lipo-batterij
Laad de Simplex eenvoudig op met een USB-lader of 
een powerbank. Biedt tot 19 uur gebruiksduur **.

Inklapbare steel
De steel wordt ingetrokken tot 76 cm (30'''). Ideaal 
voor eenvoudig transport, opslag en duiken!

Keypad Achtergrondverlichting
Een geweldige functie voor de nachtelijke jacht!

Vibration
De Anfibio trilt bij detectie van het object! Ideaal voor 
slechthorende gebruikers en voor detectie onder water.

Online Firmware Updates
Blijf op de hoogte via firmware updates (via USB op 
de PC) en haal het meeste uit uw detector.

2.4 GHz Wireless Headphones Included *
Geniet van draadloze vrijheid zonder vertraging.

Zoekmodi
Anfibio Multi: 9 modi (GEN Delta / 2-toon / 3-toon / 4-toon 
/ 5-toon / 99-toon / Beach (strand) / Deep (diep) / Cache)
Anfibio 14: 8 modi (GEN / 2-toon / 3-toon / 4-toon / 5-toon 
/ 99-toon / Beach (strand) / Deep (diep))
Anfibio 19:Anfibio 19: 5 modi (GEN / 2-toon / 3-toon / Deep (diep) / 
Cache)

3 selecteerbare object-ID diepteniveaus
Hiermee past u het diepteniveau aan dat de 
detector op een ID van een gedetecteerd 
object weergeeft.

Snelle herstelsnelheid
Maak je klaar om te ontdekken wat andere 
metaaldetectoren hebben gemist tussen 
afval en ijzer!

E.U.D Functie (Extra zoekdiepte-functie)
Extra ondergrondse zoekiepte - Detecteer 
bepaalde soorten metalen die gemaskeerd 
worden door de bodemomstandigheden en/of 
op randdieptes.

Geavanceerde strandmodus
Zeer stabiele werking in droog zand, nat 
zand en onder water.

Nieuwe designspoel 
De nieuwe 11'' spoel biedt die extra zoekdiepte 
die u zoekt! 

Uitstekende Discriminatie en Ontmaskering 
Vermogen
Bespaart u tijd door het detecteren van de 
objecten die u wilt, terwijl u minder tijd aan 
het graven verliest.

IP68
Volledig onderdompelbaar tot 5 meter (16,4ft) 
diepte en beschermd tegen het binnendringen 
van stof.





Waterdichte DD-zoekspoel
40x35 cm / 15.5'' x 14'' (KR40)

Waterdichte DD-zoekspoel
13cm (KR13)

Waterdichte concentrische
zoekspoel 18 cm/ 7" (KR18C)

Waterdichte DD-Zoekspoel
19 x 10 cm / 7,5'' x 4'' (KR19)

Waterdichte concentrische
zoekspoel 23 cm / 9'' (AF23C)

Waterdichte DD-zoekspoel
24 x 13 cm / 9,5'' x 5'' (KR24)

Waterdichte DD-zoekspoel
35 x 33 cm / 13,5''x 13'' (AF35)

7 OPTIONELE SPOELEN OM UIT TE KIEZEN

Waterdicht AA Batterijhouder
Biedt de mogelijkheid om
4xAA-batterijen te gebruiken
(batterijen niet inbegrepen).

Waterdichte hoofdtelefoon
Comfortabel design voor gebruik
te land en onder water.

6.3 mm (1/4'') Hoofdtelefoonadapter
Maakt het mogelijk om een
hoofdtelefoon voor land-gebruik
te gebruiken met de Anfibio.

UITSTEKENDE EXTRA FUNCTIES

USB oplaad- en datakabel2,4 GHz
draadloze hoofdtelefoon 

Waterdichte DD Zoekspoel
& Afdekking 28 cm / 11''' (AF28)

PAKKETINHOUD

Nokta & Makro Detectors behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de specificaties of accessoires zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid te wijzigen.



www.noktadetectors.com

Werkingsprincipe          : VLF 
Bedrijfsfrequentie          : Anfibio Multi: 5/14/20kHz
                 : Anfibio 14: 14kHz
                 : Anfibio 19: 19kHz
Audio Frequencies          : 150Hz - 800Hz instelbaar
Zoekmodi              : Anfibio Multi: 9 modi
                                  : Anfibio 14: 8 modi
                 : Anfibio 19: 5 modi 
Audiotonen            : 5
Toonvolume            : Ja
Toonbreuk             : Ja
Notch Filter            : Ja
Notch Volume           : Ja
Grondbalans            : Automatisch / Handmatig / TrackingGrondbalans            : Automatisch / Handmatig / Tracking
Pinpoint              : Ja
Frequentieverschuiving        : Ja
Vibration              : Ja
Gain Setting             : 01-99
Object-ID              : 00-99
Zoekspoel              : AF28 28 cm (11") DD
Display              : Custom LCDDisplay              : Custom LCD
Achtergrondverlichting       : Ja
Toetsenbord-achtergrondverlichting : Ja
Gewicht              : 1.7 kg (3.7lbs.) inclusief de zoekspoel 
Lengte              : 76 cm - 136 cm (30" - 53") instelbaar
Batterij              : 3700mAh Lithium Polymer
Garantie              : 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES


