
Regulowany podłokietnik
Nowy!

Podświetlanie klawiatury
Nowość!

Cewka 11" oferująca zasięg
jakiego oczekujesz!

Nowa!

Sztyca teleskopowa
 ułatwiająca transpo

rt

ANFIBIO Multi 
(5/14/20kHz)

ANFIBIO 14
14kHz

ANFIBIO 19
19kHz

Bezprzewodowe
słuchawki 2.4GHzw
w zestawie!

7
duży wybór
opcjonalnych
cewek!!!

Wodoszczelność
do 5m (16.4ft)

GDY ZASIĘG,
SZYBKOŚĆ I SOLIDNOŚĆ

MA ZNACZENIE…

WYBIERZ
ANFIBIO!



Dzięki zupełnie nowym ustawieniom i funkcjom, oraz aż     
7 opcjonalnym cewkom do wyboru, Anfibio będzie Twoim 
najlepszym kumplem w terenie.

Nieważne czy jesteś w parku, na polu czy na plaży, szukasz 
monet, reliktów czy biżuterii, detektory z serii Anfibio 
zawsze zapewnią optymalną głębokość, szybką reakcję i 
wydajność. 

Nie męcz się bardzo rozbudNie męcz się bardzo rozbudowanymi menu - ustawienie 
Anfibio jest bardzo proste i wszystko jest na jednym 
ekranie,  oszczędzasz swój czas.

Chcesz poszukiwać w wodzie? Z Anfibio nie ma z tym 
żadnego problemu…

Jeśli poszukiwanie jest twoją prawdziwą pasją, Anfibio jest 
jedynym słusznym detektorem!



Anfibio Multi
największa wielozadaniowość

5/14/20kHz

Anfibio 14
idealny na monety
14kHz

Anfibio 19
relikty, drobna biżuteria i samorodki złota

19kHz

ŁATWE W OBSŁUDZE, PRZEJRZYSTE MENU

Wbudowany akumulator Li-Pol
Łatwe ładowanie za pomocą ładowarki z gniazdem 
USB lub powerbanku. Zapewnia do 19 godzin 
użytkowania**.

Sztyca teleskopowa
Sztycę można skrócić do 76cm. Wielkie ułatwienie 
przy transporcie, przechowywaniu ale i podczas 
nurkowania.

Podświetlanie klawiszy
Niesamowite ułatwienie przy poszukiwaniach nocnych!

Wibracje
Anfibio wibruje po namierzeniu obiektu! Idealne 
rozwiązanie dla osób niedosłyszących oraz 
poszukiwań podwodnych.

Najnowsze wersje oprogramowania systemowego 
dostępne online.
Posiadaj zawsze najnowsze oprogramowanie 
systemowe dzięki możliwości jego aktualizowania 
poprzez podłączenie USB z komputerem PC.

Bezprzewodowe słuchawki 2,4GHz w zestawie*
Ciesz się bezprzewodową łącznością bez opóźnień.

Tryby pracy
Anfibio Multi: 9 trybów (GEN/2 Tony/3 Tony/4 Tony/5 
Tonów/99 Tonów/Plaża/Głęboki/Cache)
Anfibio 14: 8 trybów (GEN/2 Tony/3 Tony/4 Tony/5 
Tonów/99 Tonów/Plaża/Głęboki)
Anfibio 19:Anfibio 19: 5 trybów (GEN/2 Tony/3 Tony/Głęboki/ 
Cache)

3 zakresy identyfikacji Target ID
Dopasuj zakres identyfikacji

Wysoka szybkość reakcji
Bądź gotowy na znaleziska pominięte przez 
inne detektory oczywiście pomijając śmieci i 
żelazo!

Funkcja E.U.D.
Dzięki Extra Underground Depth - wykryjesz 
obiekty, które były by niewidoczne z powodu 
mineralizacji gleby lub leżały na granicy 
zasięgu.

Zaawansowany tryb plażowy
Wyjątkowa stabilność na suchym i mokrym 
piasku oraz pod wodą.

Nowo zaprojektowana cewka
Nowa cewka 11" oferująca zasięg jakiego 
oczekujesz!

Doskonała dyskryminacja oraz zdolność 
niemaskowania obiektów
Oszczędź czas wykrywając tylko pożądane 
obiekty, mniej się nakopiesz.

IP68
Pełna wodoszczelność do 5 metrów (16.4ft) 
oraz pełna osłona przed pyłem.





KR40 eliptyczna wodoszczelna
cewka DD 40x35cm / 15,5"x14"

KR13 okrągła wodoszczelna
cewka DD 13cm / 5"

KR18C okrągła wodoszczelna
cewka CC 18cm / 7"

KR19 eliptyczna wodoszczelna
cewka DD 19x10cm / 7,5"x4"

AF23C okrągła wodoszczelna
cewka CC 23cm / 9"

KR24 eliptyczna wodoszczelna
cewka DD 24x13cm / 9,5"x5"

AF35 eliptyczna wodoszczelna
cewka DD 35x33cm / 13,5"x13"

7 OPCJONALNYCH CEWEK

Wodoszczelny pojemnik na baterie AA
Umożliwia zasilanie dodatkowymi
bateriami 4xAA (nie zawiera baterii). 

Słuchawki wodoszczelne
Wygodne użytkowanie na
lądzie jak i pod wodą.

Adapter słuchawkowy duży Jack 6,3mm (1/4")
Umożliwia użytkowanie dowolnych słuchawek

przewodowych z wtykiem duży Jack 6,3mm z Anfibio.

ŚWIETNE AKCESORIA DODATKOWE

Dedykowany do ładowania i
przesyłu danych przewód USB

Bezprzewodowe słuchawki
2,4GHz

Wodoszczelna cewka DD wraz z osłoną
28cm / 11" (AF28)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Nokta & Makro Detectors zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, specyfikacji lub załączonych akcesoriów bez powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności.



www.noktadetectors.com

Zasada działania           : VLF 
Częstotliwość pracy          : Anfibio Multi: 5/14/20kHz
                  : Anfibio 14: 14kHz
                  : Anfibio 19: 19kHz
Częstotliwość audio          : regulowana w zakresie 150Hz - 800Hz
Tryby pracy              : Anfibio Multi: 9 trybów
                                    : Anfibio 14: 8 trybów
                  : Anfibio 19: 5 trybów 
Ilość dźwięków            : 5
Regulacja głośności dźwięków     : Tak
Regulacja progów dźwięków      : Tak
Filtr Notch (dyskryminacja selektywna) : Tak
Regulacja głośności Notch       : Tak
Strojenie do gruntu          : Automatyczne / Manualne / ŚledzenieStrojenie do gruntu          : Automatyczne / Manualne / Śledzenie
Namierzanie obiektu          : Tak
Przesuwanie częstotliwości       : Tak
Wibracje               : Tak
Ustawienie czułości          : 01-99
Identyfikacja obiektu ID        : 00-99
Cewka w zestawie           : AF28 28 cm (11") DD
Wyświetlacz             : dedykowany LCDWyświetlacz             : dedykowany LCD
Podświetlenie            : Tak
Podświetlenie klawiatury       : Tak
Waga                : 1,7kg (3.7lbs.) łącznie z cewką AF28 
Długość               : regulowana 76cm - 136cm (30" - 53")
Akumulator             : 3700mAh Litowo-Polimerowy
Gwarancja              : 2 lata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


