
VANDTÆT OP TIL
3m. / 10 fod

IP68

TRÅDLØS
LYD KLAR

LETVÆGT
(1,3 kg /
2,9 lbs)

INDBYGGET
BATTERI, DER
OPLADES

Stangen kan skubbes sammen til 63 cm (25 '') for nem transport
og brug under vand.

DD søgespole
28cm / 11 ''

ALLE
METALER MARK

PARKER STRAND

Er du ny i detektorhobbyen og har brug for en brugervenlig detektor?

Du har ikke råd til en avanceret detektor, men du vil bare have ekstrem
dybde og HIGH-END funktioner i en avanceret enhed?

Brug for en vandtæt detektor til en overkommelig pris?

Hvis du sagde ja til et af ovenstående, er SIMPLEX + det
eneste valg, der dækker det hele.

Vi er stolte af at kunne tilbyde vores første detektor påVi er stolte af at kunne tilbyde vores første detektor på
starterniveau, SIMPLEX +, som gør kvalitetsmetaldetektering
tilgængelig og overkommelig for alle brugere.

SIMPLEX + er en tænd / sluk-detektor med automatisk jordbalancering! 
Den kan prale af forudindstillede søgeprogrammer,
inklusive en strandprogram, i et meget brugervenligt
enkeltmenudesign.

Uanset om du søger efter mønter, artefakter ellerUanset om du søger efter mønter, artefakter eller
smykker på land eller under vand, er SIMPLEX +
den mest omkostningseffektive, men holdbare
detektor med en moderne og letvægts design.

DEN FØRSTE VANDTÆTTE DETEKTOR PÅ MARKEDET, 
DER TILBYDER EKSTREM DYBDE OG HIGH-END 
FUNKTIONER TIL BEGYNDER PRIS.

ENKELT TILGÆNGELIG FOR BEGINNERE,
MEN IMPONERENDE TILGÆNGELIG FOR EKSPERTER!

GANSKE ENKEL 
UOVERTRUFFEN



Online firmwareopdateringer
Bliv opdateret med 
firmwareopdateringer (via 
USB på pc), og få mest muligt 
ud af din detektor.

Indbygget Lipo-batteri
Oplad det nemt med en 
USB-oplader eller en 
powerbank.

Letvægt (1,3 kg / 2,9 Ibs)
Velafbalanceret - Nyd 
detektering i længere tid 
uden træthed.

Udtrækkelig teleskop stang
Stangen kan skubbes sammen 
til 63 cm (25 ''). Perfekt til nem 
transport, opbevaring såvel som 
dykning!

Fantastisk lys til nat og 
undervandsbrug
SIMPLEX + har det hele - 
LCD-baggrundslys, 
tastaturbaggrundslys og 
LED-lommelygte.

Vibration
SIMPLEX + vibrerer ved 
detektion af målet! Ideel til 
hørehæmmede brugere såvel 
som til detektering under vand.

Indbygget trådløst modul
Kompatibel med 2,4 GHz 
Nokta Makro Green Edition 
trådløse hovedtelefoner.

Jernvolumen
Deaktiverer eller justerer 
lydstyrken for den lave jerntone.

Notch Diskrimination
Diskriminerer mål-id'er for 
uønskede metaller.

Frekvensskift
Slip let med EMI ved at flytte 
frekvensen i små intervaller.

SøgeProgrammer
Alt metal / mark / park 1 / park 2 
/ strand

IP68
Fuldt vandtæt nedtil 3 meter 
(10 fod) og beskyttet mod total 
støvindtrængning.



Teknologi       : VLF

Driftsfrekvens     : 12 kHz

Søgeprogrammer    : 5 (alt metal/felt/park 1/park 2/strand)

Lydsignaler      : 3

Notchfilter       : Ja

Find ud af       : Ja

Frekvensskift     : JaFrekvensskift     : Ja

Vibration       : Ja

Følsomhedsindstilling  : 7 niveauer

Mål-id         : 00-99

Søgespole       : SP28 28cm (11 ") DD

Skærm        : Grafisk LCD

Baggrundslys     : Ja

Tastatur baggrundslys : JaTastatur baggrundslys : Ja

LED lommelygte    : Ja

Vægt         : 1,3 kg inkl. Søgespolen

Længde        : 63cm - 132cm (25 "- 52") justerbar

Batteri        : 2300mAh lithiumpolymer

Garanti        : 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Vandtætte hovedtelefoner
(ikke standard) Komfortabelt design
til brug på land og under vand.

TILVALG EKSTRA

Vandtæt DD-søgespole og cover
24 x 13cm / 9,5 '' x 5 '' (SP24)

Vandtæt DD-søgespole og cover
22cm / 8,5 '' (SP22)

TILVALG

Simplex Cap

USB-opladning og datakabel2,4 GHz trådløse hovedtelefoner
Green Edition

Vandtæt DD-søgespole og cover
28cm / 11 '' (SP28)

PAKKENS INDHOLD - SIMPLEX+ WHP

6,3 mm (1/4 '') hovedtelefonadapterUSB-opladning og datakabelVandtæt DD-søgespole og låg
28cm / 11 '' (SP28)

PAKKENS INDHOLD - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors forbeholder sig ret til at ændre design, specifikationer eller tilbehør uden varsel og uden nogen som helst forpligtelse eller ansvar.


