
Tay vịn có thể điều chỉnh Trục thân máy có thể th
u gọn

giúp vận chuyển dễ dàn
g

Chống mưa

Với thiết kế chắc chắn và đơn giản, Gold Finder 2000 sẽ 
là người bạn dò tốt nhất của bạn trong các mỏ vàng.

Không cần phải chật vật với việc cân bằng mặt đất hoặc 
điều chỉnh thông qua các cài đặt - Gold Finder 2000 chỉ 
cần bật máy và đi dò, giúp tiết kiệm thời gian đi dò quý 
giá.

Bạn muốn đi dò trong mưa? Không thành
vấn đề với Gold Finder 2000.vấn đề với Gold Finder 2000.

Máy dò vàng dễ sử dụng 
nhất được thiết kế dành 
cho những mỏ vàng khó 
nhất trên thế giới!
Tần số cao 61kHz



Cập nhật firmware trực tuyến
Luôn cập nhật các bản cập nhật chương 
trình (qua USB trên PC) để tận dụng tối 
đa máy dò của bạn.

Trục thân máy có thể thu gọn
Trục thu vào còn 76cm (30 ''). Thuận 
tiện cho vận chuyển và lưu trữ.

Pin Lipo tích hợp
Dễ dàng sạc bằng bộ sạc USB hoặc 
pin dự phòng.

Đèn nền LCD & Đèn Flash (LED)
Một tính năng tuyệt vời cho đi dò vào ban 
đêm!

Loa không dây 2.4 GHz
Lý tưởng cho việc đi dò theo nhóm cũng 
như cho các buổi huấn luyện.

Phân biệt tiên tiến 
Chỉ phát hiện những mục tiêu vàng mong 
muốn và bỏ qua sắt.

Hiệu suất cao & độ sâu chưa từng có
Khám phá những quặng vàng sâu mà 
những máy dò khác không đơn giản có 
thể phát hiện. 

Hoạt động Bật máy và đi dò hoàn toàn tự 
động
Không cần phải chật vật với việc cân bằng 
mặt đất hay các cài đặt! Gold Finder 2000 
tự động thực hiện tất cả khi bạn bật máy 
dò.



Nguyên lý hoạt động    : VLF

Tần số hoạt động      : 61kHz

Chế độ tìm kiếm      : 2 

Cân bằng mặt đất      : hoàn toàn tự động 

Định vị chính xác (Pinpoint) : Có 

Thay đổi tần số       : Có 

Cài đặt độ nhạy       : 8 mức Cài đặt độ nhạy       : 8 mức 

Đĩa dò                     : Đĩa dò đồng tâm chống nước 26x14cm (GK26C)

                                     : Đĩa dò DD chống nước 13cm (GF13)

Màn hình         : LCD

Đèn nền          : Có 

Đèn Flash         : Có 

Trọng lượng        : 1,7 kg (3,7lbs.) bao gồm đĩa dò

Chiều dài         : 76cm - 136cm (30 "- 53") có thể điều chỉnhChiều dài         : 76cm - 136cm (30 "- 53") có thể điều chỉnh

Pin            : Lithium Polymer 3700mAh 

Bảo hành         : 2 năm

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Tai nghe không dây
2.4 GHz & cáp sạcHộp pin AA chống nước

BỔ SUNG TUYỆT VỜI 

Đĩa dò DD chống nước
19x10cm (GK19)

Đĩa dò DD chống nước
24x13cm (GK24)

Đĩa dò DD chống nước
40x33.5cm (GK40)

KHÔNG BẮT BUỘC

Bộ chuyển đổi tai nghe 6.3mm (1/4'')

Cáp dữ liệu & sạc USBTúi đựng di chuyển bộ điều khiểnLoa không dây

Tai nghe KossĐĩa dò DD chống nước
13cm (GF13)

Đĩa dò đồng tâm chống nước
26x14cm (GK26C)

NỘI DUNG ĐÓNG GÓI

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors có quyền thay đổi thiết kế, thông số kỹ thuật hoặc phụ kiện mà không cần thông báo và không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào.


