
Verschuifbare armsteun
Inschuifbare steel voor 

eenvoudig transporteren

Regenbestendig

Met zijn robuuste ontwerp en eenvoud zal de Gold 
Finder 2000 uw beste detectiemaatje zijn op de 
goudvelden. 

U hoeft niet meer gefrustreerd te raken over het U hoeft niet meer gefrustreerd te raken over het 
uitvoeren van de grondbalans of het navigeren door 
de instellingen - de Gold Finder 2000 kunt u 
aanzetten en zoeken maar! Hiermee bespaart u 
kostbare detectietijd.

Wilt u in de regen detecteren? Ook geen
probleem met de Gold Finder 2000...

De makkelijkst te gebruiken 
gouddetector, ontworpen 
voor de moeilijkste 
goudvelden ter wereld!
61kHz 
Hoge Frequentie



Online firmware-updates
Blijf up-to-date met firmware-updates 
(via USB op PC) en haal het beste uit uw 
detector.

Inschuifbare steel
De steel kan worden ingeschoven tot 76 
cm (30''). Ideaal om compact te vervoeren 
en op te bergen.

Ingebouwde Lipo accu
Gemakkelijk op te laden met een 
USB-lader of powerbank. 

LCD-achtergrondverlichting & 
LED-zoekspoelverlichting
Een geweldige functie voor die 
nachtelijke zoektochten!

2.4 GHz Draadloze Luidspreker 
Ideaal voor het zoeken met een groep 
en voor trainingssessies.

Discriminatie voor gevorderden
Zoek alleen goud en negeer ijzer.

Hoge prestaties & ongeëvenaarde diepte
Ontdek diepe goudklompjes die andere 
detectors niet kunnen vinden.

Eenvoudig aanzetten en zoeken maar
Geen geworstel met het uitvoeren van 
de grondbalans of het navigeren door de 
instellingen! Gold Finder 2000 doet het 
allemaal automatisch als u de detector 
aanzet. 



Werkingsprincipe      : VLF

Werkende Frequentie  : 61kHz

Zoekmodi              : 2

Grondbalans           : Volautomatisch 

Pinpointfunctie           : Ja

Frequentieverschuiving : Ja

Gevoeligheidsinstelling  : 8 niveausGevoeligheidsinstelling  : 8 niveaus

Zoekspoel                : Waterdichte concentrische zoekspoel & beschermschotel 26x14cm (GK26C)

                                : Waterdichte DD Zoekspoel & beschermschotel 13cm (GF13)

Display                     : Aangepaste LCD

Achtergrondverlichting : Ja

Zoekspoelverlichting     : Ja

Gewicht                     : 1,7 kg (3,7lbs.) inclusief zoekspoel 

Lengte                      : 76cm - 136cm (30" - 53") verstelbaarLengte                      : 76cm - 136cm (30" - 53") verstelbaar

Accu                      : 3700mAh Lithium Polymeer

Garantie                  : 2 jaar

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Draadloze 2.4 GHz-hoofdtelefoon
& oplaadkabelWaterdichte AA-batterijhouder

LEUKE ADD-ONS

Waterdichte DD Zoekspoel &
beschermschotel 19x10cm (GK19)

Waterdichte DD Zoekspoel &
beschermschotel 24x13cm (GK24)

Waterdichte DD Zoekspoel &
beschermschotel 40x33.5cm (GK40)

OPTIONEEL

6,3 mm (1/4'') hoofdtelefoonadapter

USB-oplaad- en datakabelSystem Box DraagtasDraadloze luidspreker

Koss HoofdtelefoonWaterdichte DD Zoekspoel
& beschermschotel 13cm (GF13)

Waterdichte concentrische zoekspoel
& beschermschotel 26x14cm (GK26C)

INHOUD VAN DE VERPAKKING

www.noktadetectors.com

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


