
WATERDICHT
tot 3m. / 10ft.

GEREED VOOR
DRAADLOZE
AUDIO

Lichtgewicht
(1.3kg / 2.9lbs)

INGEBOUWDE
OPLAADBARE
ACCU

De steel kunt u inschuiven tot 63 cm (25'') voor het makkelijk
transporteren en onderwatergebruik.

DD Zoekspoel
28cm / 11''

ALLE
METALEN VELD

PARK STRAND

Bent u nieuw op het gebied van metaaldetectie en hebt u gewoon een 
gebruiksvriendelijke detector nodig?

U kunt zich geen high-end detector veroorloven, maar u wilt gewoon 
extreme diepte en basiskenmerken van een high-end apparaat?

Heeft u een waterdichte detector nodig tegen een betaalbare
prijs?

Als u ja heeft gezegd tegen één van de bovenstaande punten,
dan is de SIMPLEX+ de enige keuze die dit alles dekt.dan is de SIMPLEX+ de enige keuze die dit alles dekt.

We zijn er trots op dat we onze eerste instapdetector, de
SIMPLEX+, kunnen aanbieden, die uitstekende metaaldetectie
beschikbaar en betaalbaar maakt voor alle gebruikers. 

SIMPLEX+ is een turn-on & go detector met automatische grondbalans!
Hij beschikt over vooraf ingestelde zoekmodi, waaronder een strandmodus, 
in een zeer eenvoudig te gebruiken, enkelvoudig
menu ontwerp.menu ontwerp.

Of u nu op zoek bent naar munten, relikwieën of
sieraden op het land of onder water, SIMPLEX+ is
de meest rendabele en toch duurzame detector
met een moderne en lichtgewicht design.

DE EERSTE WATERDICHTE DETECTOR OP DE MARKT 
DIE EXTREME DIEPTE EN HIGH-END FUNCTIES 
BIEDT TEGEN EEN INSTAPPRIJS!

EENVOUDIG GENOEG VOOR BEGINNERS, 
MAAR INDRUKWEKKEND GENOEG VOOR EXPERTS!

GEWOONWEG 
ONOVERTROFFEN



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

Ingebouwde Lipo-batterij
Laad de Simplex eenvoudig op 
met een USB-lader of een 
powerbank. 

Lichtgewicht (1.3kg / 2.9Ibs)
Goed uitgebalanceerd - Ideaal 
voor het urenlang zoeken 
zonder snel moe te worden.

Inschuifbare steel
De steel kunt u inschuiven tot 
63 cm (25'') voor het makkelijk 
transporteren en 
onderwatergebruik.

Prachtige verlichting voor 
gebruik 's nachts en onder water.
SIMPLEX+ heeft het allemaal - 
displayverlichting, 
toetsverlichting en 
zoekspoelverlichting.

Vibratie
SIMPLEX+ zal vibreren bij het 
detecteren van een voorwerp! 
Ideaal voor de slechthorende 
gebruikers en het zoeken onder 
water.

Ingebouwde draadloze module
Compatibel met de 2.4GHz 
Nokta Makro Green Edition 
draadloze hoofdtelefoon.

Ijzer Volume
Hiermee kunt u de volume 
instellen van het 
gediscrimineerde ijzer.

Notch Discriminatie
Discriminatie van voorwerp 
ID's van ongewenste metalen.

Frequentieverschuiving
Laat EMI storingen 
verdwijnen door de frequentie 
in kleine stappen te 
verschuiven.

Zoekmodi
Alle metalen / Veld / Park 1 / 
Park 2/ Strand

IP68
Volledig waterdicht tot 3 meter 
(10ft) en is beschermd tegen 
het binnendringen van stof.



Werkingsprincipe    : VLF 

Werkende frequentie   : 12kHz

Zoekmodi        : 5 (Alle metalen/Veld/Park 1/Park 2/Strand)

Audiotonen      : 3

Notch Filter      : Ja

Pinpoint        : Ja

Frequentieverschuiving  : JaFrequentieverschuiving  : Ja

Vibratie         : Ja

Gevoeligheidsinstelling  : 7 niveaus

Voorwerp ID       : 00-99

Zoekspoel        : SP28 28cm (11") DD 

Weergave       : Grafisch display

Displayverlichting    : Ja

Toetsenverlichting   : JaToetsenverlichting   : Ja

Zoekspoelverlichting  : Ja

Gewicht        : 1.3 kg (2.9lbs.) inclusief de zoekspoel 

Lengte        : 63cm - 132cm (25" - 52") verstelbaar

Batterij        : 2300mAh Lithium Polymeer

Garantie        : 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Waterdichte hoofdtelefoon
Comfortabel ontwerp voor gebruik op

het land en onder water.

POPULAIRE ACCESSOIRE

Waterdichte DD zoekspoel met
beschermschotel 24 x 13 cm (SP24)

Waterdichte DD zoekspoel met
beschermschotel 22cm / 8.5'' (SP22)

OPTIONEEL

Simplex Pet

USB-oplaad- en datakabel2.4 GHz Draadloze Hoofdtelefoon
Green Edition

Waterdichte DD zoekspoel met
beschermschotel 28cm / 11'' (SP28)

VERPAKKINGSINHOUD - SIMPLEX+ WHP

6.3mm (1/4'') HoofdtelefoonadapterUSB-oplaad- en datakabelWaterdichte DD zoekspoel met
beschermschotel 28cm / 11'' (SP28)

VERPAKKINGSINHOUD - SIMPLEX+

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


