
VODOTESNÝ DO
3m. / 10 stôp.

PRIPRAVENÝ PRE
BEZDRÁTOVÉ
AUDIO

ĽAHKÝ
(1.3 kg /
2.9 libry)

VSTAVANÁ
NABÍJATEĽNÁ
BATÉRIA

Konštrukciu môžete zasunúť až na 63cm (25") pre jednoduchú
prepravu a použitie pod vodou.

Vyhľadávacia cievka
DD 28cm / 11 "

VŠETKY
KOVY POLE

PARK PLÁŽ

Ste v detekcii kovov nováčikom a potrebujete jednoducho použiteľný 
detektor?

Nemôžete si dovoliť špičkový detektor, ale chcete extrémnu hĺbku a
základné vlastnosti špičkového zariadenia?

Potrebujete vodotesný detektor za prijateľnú cenu?

Ak ste povedali áno na niektorú z vyššie uvedených otázok,
je SIMPLEX+ jedinou voľbou, ktorá Vám splní všetko.

Sme hrdí na to, že Vám môžeme ponúknuť náš prvý detektorSme hrdí na to, že Vám môžeme ponúknuť náš prvý detektor
vstupnej triedy SIMPLEX+, ktorý sprístupňuje kvalitnú detekciu
kovov za dostupnú cenu všetkým používateľom.

SIMPLEX+ je detektor typu "zapni a choď"
s automatickým vyvážením zeme! Môže sa pochváliť
prednastavenými režimami vyhľadávania vrátane
režimu na pláž a veľmi ľahko použiteľným
jednoduchým menu.jednoduchým menu.

Či už hľadáte mince, artefakty, šperky na zemi
alebo pod vodou, SIMPLEX+ je cenovo
najvýhodnejší, moderný, ľahký a zároveň
odolný detektor.

PRVÝ VODOTESNÝ DETEKTOR NA TRHU 
PONÚKAJÚCI EXTRÉMNU HĹBKU A ŠPIČKOVÉ 
VLASTNOSTI ZA CENU VSTUPNEJ TRIEDY!

JEDNODUCHÝ PRE ZAČIATOČNÍKOV ALE
IMPOZANTNÝ PRE PROFESIONÁLOV!

JEDNODUCHO 
BEZKONKURENČNÝ



Online aktualizácie firmvéru
Udržujte detektor aktuálny 
vďaka aktualizáciám firmvéru 
(cez USB na PC) a vyťažte zo 
svojho detektora maximum.

Vstavaná batéria Lipo
Ľahko ho nabijete pomocou 
USB nabíjačky alebo 
powerbanky.

Ľahký (1.3kg / 2.9 lb)
Dobre vyvážený - 
vychutnávajte si detekciu dlhé 
hodiny bez únavy.

Výsuvná konštrukcia
Konštrukcia sa zasunie až na 
63cm (25"). Skvelé pre prepravu, 
skladovanie a potápanie!

Úžasné osvetlenie pre nočné 
hľadanie a potápanie.
SIMPLEX+ má všetko - 
podsvietenie LCD, podsvietenie 
klávesnice a LED svietidlo.

Vibrácie
SIMPLEX+ bude pri detekcii cieľa 
vibrovať! Ideálne pre sluchovo 
postihnutých používateľov a na 
detekciu pod vodou.

Zabudovaný bezdrôtový modul
Kompatibilné s bezdrôtovými 
slúchadlami Nokta Makro Green 
Edition s frekvenciou 2,4GHz.

Hlasitosť železa
Vypína alebo upravuje 
hlasitosť nízkeho tónu železa.

Notch diskriminácia 
Diskriminuje ID cieľov 
nežiadúcich kovov.

Frekvenčný posun
Zbavte sa EMI jednoducho 
posunutím frekvencie v 
malých krokoch.

Režimy vyhľadávania
Všetky kovy / Pole / Park 1
/ Park 2 / Pláž

IP68
Úplne ponoriteľný do 3 metrov 
(10 stôp) a úplne chránený pred 
vniknutím prachu.



Princíp činnosti: VLF

Prevádzková frekvencia : 12kHz

Režimy vyhľadávania  : 5 (Všetky kovy/Pole/Park 1/Park 2/Pláž)

Zvukové tóny     : 3

Notch filter      : Áno

Presná lokalizácia   : Áno

Frekvenčný posun   : ÁnoFrekvenčný posun   : Áno

Vibrácie        : Áno

Nastavenie citlivosti   : 7 úrovní

ID cieľa        : 00-99

Vyhľadávacia cievka  : SP28 28cm (11") DD

Displej         : Grafický LCD

Podsvietenie      : Áno

Podsvietenie klávesnice : ÁnoPodsvietenie klávesnice : Áno

LED svietidlo      : Áno

Hmotnosť       : 1.3kg vrátane hľadacej cievky

Dĺžka         : 63cm - 132cm (25"- 52") nastaviteľná

Batéria        : Lítium-Polymér 2300mAh

Záruka        : 2 roky

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



Vodotesné slúchadlá
Pohodlný dizajn pre použitie na

zemi a pod vodou.

SKVELÉ DOPLNKY

Vodotesná DD cievka s krytom
24x13cm / 9,5"x5" (SP24)

Vodotesná DD cievka s krytom
22cm / 8,5" (SP22)

VOLITEĽNÉ

Čiapka Simplex

Nabíjací a dátový USB kábelBezdrôtové slúchadlá 2.4GHz
Green Edition

Vodotesná DD cievka s krytom
28cm / 11" (SP28)

OBSAH BALENIA - SIMPLEX+ WHP

6,3 mm (1/4 ") adaptér pre slúchadláNabíjací a dátový USB kábelVodotesná DD cievka a kryt
28cm / 11 "(SP28)

OBSAH BALENIA - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifikácie alebo príslušenstvo bez upozornenia a bez akéhokoľvek záväzku alebo ručenia.


