
ВОДОУСТОЙЧИВ ДО
3м. / 10ft.

IP68

ПОДГОТВЕН ЗА
БЕЗЖИЧНО
АУДИО

ЛЕК
(1.3кг / 2.9lbs)

ВГРАДЕНА
АКУМУЛАТОРНА
БАТЕРИЯ

Стикът се прибира до 63 см (25 ") за лесен транспорт
и използване под вода.

DD Търсеща бобина
28см / 11''

ВСИЧКИ
МЕТАЛИ ПОЛЕ

ПАРК ПЛАЖ

Вие сте нов е металотърсенето и просто се нуждаете от лесен за
използване детектор? 

Не можете да си позволите детектор от висок клас, но просто искате
изключителна дълбочина и основни характеристики на
устройство от висок клас?

Нуждаете се от водоустойчив детектор на достъпна цена?

Ако сте казали „да“ на някое от горните, SIMPLEX + еАко сте казали „да“ на някое от горните, SIMPLEX + е
единственият избор, който покрива всичко.

Горди сме да предложим нашия първокласен детектор,
SIMPLEX +, който прави качественото откриване на метал
достъпно и лесно за всички потребители.

SIMPLEX + е детектор от типа "включи и тръгни" с автоматичен земен
баланс! Той може да се похвали с предварително
зададени режими на търсене, включително режим назададени режими на търсене, включително режим на
плаж, в много лесен за използване дизайн с едно меню.

Независимо дали търсите монети, артефакти или
бижута на сушата или под водата, SIMPLEX + е
най-рентабилният детектор с модерен и лек стил.

ПЪРВИЯТ ВОДОЗАЩИТЕН ДЕТЕКТОР НА ПАЗАРА, 
ПРЕДЛАГАЩ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪЛБОЧИНА И 
СЪВРЕМЕННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОСТЪПНА ЦЕНА!

ДОСТАТЪЧНО ПРОСТО ЗА НАЧИНАЕЩИ,
И ВПЕЧАТЛЯВАЩ ДОРИ ЗА ЕКСПЕРТИ!

ПЕРФЕКТНОТО 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ



Онлайн ъпдейти на софтуера 
(фърмуера)
Бъдете в крак с 
актуализациите на фърмуера 
(чрез USB на компютър) и 
извлечете максимума от 
вашия детектор.

Вградена литиево-полимерна 
батерия
Лесно го зареждайте с USB 
зарядно устройство или 
powerbank.

Лек (1.3кг / 2.9Ibs)
Добре балансиран - 
наслаждавайте се на 
откриване за продължителни 
часове без умора.

Прибиращ се стик
Стикът се прибира надолу до 
63 см (25 "). Страхотно за 
лесен транспорт, съхранение, 
както и гмуркане!

Прожектор за нощна и 
подводна употреба
SIMPLEX + разполага с всичко 
- LCD подсветка, подсветка на 
клавиатурата и LED фенерче.

Вибрация
SIMPLEX + ще вибрира при 
откриване на целта! Идеален 
за потребители с увреден 
слух, както и за откриване 
под вода.

Вграден безжичен модул
Съвместим с 2.4GHz 
безжични слушалки Nokta 
Makro Green Edition.

Усилване на желязото
Изключва или регулира 
силата на звука на ниския 
тон на желязото.

Ниво на дискриминацията
Дискриминира целевите 
идентификатори на 
нежеланите метали.

Честотно изместване
Отървете се лесно от EMI, 
като премествате честотата 
на малки стъпки.

Търсещи режими
Всички метали / Поле / Парк 1 
/ Парк 2 / Плаж

IP68
Напълно потопяем до 3 
метра (10 фута) и защитен от  
навлизане на прах.



Принцип на работа      : VLF

Работна честотоа       : 12kHz

Режими на работа       : 5 (Всички метали / Поле /

               Парк 1 / Парк 2 / Плаж)

Аудио тонове         : 3

Notch филтър         : Да

Пинпойнт           : ДаПинпойнт           : Да

Честотно изместване     : Да

Вибрация           : Да

Настройка на чувствителност : 7 нива

ID скала на обектите     : 00-99

Търсеща бобина        : SP28 28см (11") DD 

Дисплей           : Графичен LCD

Подсветка          : ДаПодсветка          : Да

Подсветка на клавиатурата  : Да

LED фенерче         : Да

Тегло             : 1,3 кг (2,9 lbs.), Включително

               търсещата бобина

Дължина           : 63см- 132см (25 "- 52") регулируема

Батерия            : 2300mAh литиево полимерна

Гаранция           : 2 годиниГаранция           : 2 години

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



Водоустойчиви слушалки
Удобен дизайн за използване на

суша и под вода.

ДОБАВКИ

Водоустойчива DD бобина за търсене
и протектор 24x13cm / 9,5 "x 5" (SP24)

Водоустойчива DD бобина за търсене
и протектор 22см / 8,5 "(SP22)

ОПЦИОНАЛНО

Симплекс шапка

USB кабел за зареждане и данни2.4 GHz безжични слушалки
Green Edition

Водоустойчива DD бобина за търсене
и протектор 28см / 11 "(SP28)

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА - SIMPLEX+ WHP

6.3 мм (1/4 ") адаптер за слушалкиUSB кабел за зареждане и данниВодоустойчива DD бобина за търсене
и протектор 28см / 11 "(SP28)

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors си запазва правото да променя дизайна, спецификациите или аксесоарите без предизвестие и без каквито и да било задължения или отговорности.


