
vesitiivis 3 metriin
/ 10 jalkaan

Valmius
langattomalle
kuulokkeelle

Kevyt
(1.3 kg /
2.9 lbs)

Sisäänrakennettu
ladattava akku

Varsi on sisäänvedettynä vain 63 cm (25”) helppoa kuljetusta
ja vedenalaiskäyttöä varten.

DD -kela
28cm / 11”

Kaikki
metallit Pelto

Puisto Hiekkaranta

Oletko uusi harrastaja ja haluat yksinkertaisesti helppokäyttöisen
metallinpaljastimen?

Sinulla ei ehkä ole varaa hankkia huippulaitetta, mutta haluat yksinkertaisesti 
erinomaista tunkeumaa ja ominaisuuksia kuten huippulaitteissa?

Tarvitsetko vesitiiviin laitteen edulliseen hintaan?

Jos sanoit kyllä yhteenkään edellä mainittuun kysymykseen,
Simplex+ on sinun valintasi joka kattaa kaiken tämän.Simplex+ on sinun valintasi joka kattaa kaiken tämän.

Esittelemme ylpeänä ensimmäisen aloittelijan
metallinpaljastimen, Simplexin, joka mahdollistaa
laadukkaan harrastustoiminnan kaikille käyttäjille.

Simplex+ on käynnistä ja käytä -laite automaattisella
maabalansoinnilla. Laite tarjoaa esiasetetut hakuohjelmat,
mukaan lukien hiekkaranta-ohjelman, helppokäyttöisen
valikkorakenteen kautta.valikkorakenteen kautta.

Etsitpä kolikoita, muinaisesineitä tai koruja kuivalla maalla
tai veden alla, Simplex+ on edullisin ja kestävin
metallinpaljastin – modernia muotoilua ja keveyttä
unohtamatta.

Ensimmäinen markkinoilla oleva vesitiivis metallinetsin, 
joka tarjoaa erinomaista syvyystunkeumaa sekä 
korkealaatuisia ominaisuuksia yhdessä paketissa 
kuluttajahintaan!

Helppokäyttöinen aloittelijoille, vaikuttava kokeneemmille!

VOITTAMATON



Online-ohjelmistopäivitys
Pidä laitteesi ajan tasalla 
ohjelmistopäivityksillä (USB:n 
kautta PC:llä) ja ota kaikki irti 
laitteestasi.

Sisäänrakennettu Lipo-akku
Helppo ladattavuus USB-laturilla 
tai varavirtalähteellä.

Kevyt (1.3 kg / 2.9 lbs)
Tasapainoinen rakenne – nauti 
pitkistäkin käyttötunneista 
ilman väsymistä.

Sisäänvedettävä varsi
Sisäänvedettävä varsi 
lyhimmillan 63 cm (25”). Helppo 
kuljetettavuus ja varastointi sekä 
vedenalaiskäyttö!

Valaisin yö- ja 
vedenalaiskäyttöön
Simplexissä on tämä kaikki – 
LCD-taustavalo, valaistu 
näppäimistö ja LED-valaisin.

Värinä
Simplex+ värisee ilmaistessaan 
kohteen! Ideaali heikolla 
kuuloaistilla oleville käyttäjille 
sekä vedenalaiskäyttöön.

Sisäänrakennettu langaton 
kuulokemoduli
Yhteensopiva Nokta Makro 
2.4 Ghz Green Edition 
-kuulokkeiden kanssa.

Raudan ääni
Vaimennus matalan raudan 
äänen kohteille.

Notch-erottelu
Erottelee ei-haluttujen metallien 
Target ID:t (kohdearviot).

Taajuuden siirto
Pääset eroon 
sähkömagneettisista häiriöistä 
muuttamalla taajuutta.

Hakuohjelmat
Kaikki metallit / Pelto / Puisto 1 
/ Puisto 2 / Hiekkaranta

IP68
Täysin vesitiivis 3 metrin 
syvyyteen (10 jalkaa), suojaa 
myös sisääntunkeutuvaa likaa 
vastaan.



Käyttöperiaate    : VLF

Käyttötaajuus    : 12 kHz

Hakuohjelmat    : 5 (Kaikki metallit / Pelto / Puisto 1

          / Puisto 2 / Hiekkaranta)

Äänen tasot     : 3

Notch-suodatin   : Kyllä

Pinpoint       : KylläPinpoint       : Kyllä

Taajuuden siirto   : Kyllä

Värinä        : Kyllä

Herkkyystasot    : 7 tasoa

Target ID -kohdearvio : 00-99

Kela         : SP28 28cm (11”) DD

Näyttö       : Graafinen LCD

Taustavalo      : KylläTaustavalo      : Kyllä

Näppäimistön valo  : Kyllä

LED-valaisin     : Kyllä

Kevyt        : 1.3kg  (2.9 lbs) sisältäen kelan

Pituus        : 63 – 132 cm (25” - 52”), säädettävä

Akku        : 2300 mAh Lipo

Takuu        : 2 vuotta

Tekniset tiedot



Vesitiiviit kuulokkeet
Käyttömukava muotoilu kuivan maan
sekä vedenalaiseen käyttöön.

Lisävarusteet

Vesitiivis DD-kela ja kelansuoja
24x13cm / 9.5” x 5” (SP24)

Vesitiivis DD-kela ja kelansuoja
22cm / 8.5” (SP22)

Valinnaiset lisäosat

Simplex-lippalakki

USB-lataus ja -päivityskaapeli2.4 Ghz Langaton
Green Edition -kuuloke

Vesitiivis DD-kela ja kelansuoja
28cm / 11” (SP28)

Paketin sisältö - SIMPLEX+ WHP

6.3mm (1/4”) kuulokeliitäntäUSB-lataus ja -päivityskaapeliVesitiivis DD-kela ja kelansuoja
28cm / 11” (SP28)

Paketin sisältö - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Nokta Makro pidättää oikeuden muuttaa laitteen muotoilua, ominaisuuksia ja lisävarusteita ilman erillistä ilmoitusta rajoittamattomin oikeuksin ilman mitään vastuunalaisuutta.


