
ATSPARUS VANDENIUI
IKI 3m. / 10 pėdų.

BELAIDIS
GARSAS
PARUOŠTAS

SVORIS
(1.3kg / 2.9lbs)

INTEGRUOTAS
PAKRAUNAMAS
AKUMULIATORIUS

Rėmas susimažina iki 63 cm (25 colių), kad būtų lengva transportuoti
arba naudoti po vandeniu.

DD paieškos ritė
28cm / 11''

ALL 
METAL FIELD

PARK BEACH

Ar jūs naujokas  metalo ieškojime ar  jums tiesiog reikia lengvai valdomo 
detektoriaus?

Jūs negalite sau leisti aukščiausios klasės detektoriaus, bet tiesiog
norite lengvai valdomo su pagrindinėmis savybėmis, bet taipogi
aukščiausio lygio detektoriaus su ektremaliu gyliu?

Reikia vandeniui  atsparaus detektoriaus už prieinamą kainą?

Jei pasakėte „taip“ vienam iš aukščiau išvardytų teiginių,
„SIMPLEX +“ yra vienintelis pasirinkimas, apimantis visa tai.„SIMPLEX +“ yra vienintelis pasirinkimas, apimantis visa tai.

Mes didžiuojamės galėdami pasiūlyti savo pirmąjį pradinio
lygio detektorių „SIMPLEX +“, kuris leidžia  metalo ieškojimą
padaryti kokybišką visiems vartotojams už prieinamą kainą.

SIMPLEX + yra "įjunk ir eik" detektorius su automatiniu grunto
balansavimu! Jis pasižymi iš anksto nustatytais paieškos režimais,
įskaitant paplūdimio režimą, labai lengvai naudojamu meniu dizainu.

Nesvarbu, ar ieškote monetų, artefaktų ar juvelyriniųNesvarbu, ar ieškote monetų, artefaktų ar juvelyrinių
dirbinių ant žemės ar po vandeniu, SIMPLEX + yra
ekonomiškiausias, tačiau patvarus detektorius,
pasižymintis modernumu ir lengvumu.

PIRMASIS VANDENIUI ATSPARUS DETEKTORIUS RINKOJE, 
SIŪLANTIS EKSTREMALAUS GYLIO BEI AUKŠČIAUSIOS 
KLASĖS SAVYBES UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ!

PAKANKAMAI PAPRASTAS NAUJOKAMS,
BET NUSTEBINS IR PATYRUSIUS!

TIESIOG 
NEPRILYGSTAMAS



Internetu programinės įrangos 
atnaujinimas
Nepamirškite atnaujinti 
programinės  įrangos  
(naudodami USB per kompiuterį) 
ir išnaudokite visas 
detektoriaus galimybes.

Akumuliatorius Lithium Polymer
Lengvai pakraunamas su USB 
laidu arba per powerbanką.

Svoris (1.3kg / 2.9lbs)
Puikiai subalansuotas - 
mėgautis ilgomis paieškomis 
be nuovargio.

Kompaktiškas rėmas
Rėmas susimažina iki 63 cm (25 
colių).  Lengvai transportuojamas, 
sandėliuojamas ir naudojamas 
vandenyje.

Puikus pašvietimas į ritę, 
skirtas naudoti naktį arba 
vandenyje.
SIMPLEX + turi viską - LCD 
ekrano apšvietimą, klaviatūros 
apšvietimą ir LED žibintuvėlį.

Vibracija
SIMPLEX + vibruos aptikus 
objektą! Idealiai tinka klausos 
negalią turintiems vartotojams, 
taip pat paieškai vandenyje.

Integruotas siųstuvas 
belaidėms ausinėms
Suderinamas su "2.4GHz 
Nokta Makro Green Edition" 
belaidėmis ausinėmis

Geležies garsas
Išjungia arba reguliuoja žemą 
geležies tono garsumą.

Išrenkamoji diskriminacija
Norėdami neaptikti 
nepageidaujamų metalų 
(šiukšlių), naudokite 
išrenkamąją diskriminaciją.

Dažnio perstūmimas
Naudojamas pašalinti 
elektromagnetinius trukdžius 
(EMI)

Paieškos režimai
Visi metalai / Laukas / Parkas1 / 
Parkas2 / Pliažas 

IP 68 (vandeniui atsparumo 
klasė)
Visiškai panardinamas iki 3 
metrų (10 pėdų) gylio ir apsauga 
nuo dulkių.



Veikimo principas     : VLF

Dažnis         : 12kHz

Paieškų režimai     : 5 ( Visi metalai/ Laukas / Parkas1 /

            Parkas2 / Pliažas)

Garso tonai       : 3

Išrenkamoji diskriminacija : Yra

Pinpoint         : YraPinpoint         : Yra

Dažnio perstūmimas   : Yra

Vibracija         : Yra

Jautrumas reguliuojamas : 7 lygiai

Objekto ID        : 00-99

Paieškos ritė       : SP28 28cm (11'') DD

Ekranas         : LCD

Ekrano apšvietimas    : YraEkrano apšvietimas    : Yra

Klaviatūros apšvietimas  : Yra

LED žibintuvėlis     : Yra

Svoris          : 1.3 kg (2.9lbs.) su rite.

Ilgis           : 63cm - 132cm (25" - 52") sustumiamas

Akumuliatorius      : 2300mAh Lithium Polymer

Garantija        : 2 metai

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS



Vandeniui atsparios ausinės
Patogios naudoti ne tik vandenyje

bet ir sausumoje.

Papildoma opcija

Vandeniui atspari DD paieškos ritė
su apsauga: 24x13cm/9.5''x5'' (SP24)

Vandeniui atspari DD paieškos ritė
su apsauga: 22cm (8,5'') (SP22)

Papildomai įsigijami priedai

Simplex kepurėlė

Įkrovimo ir programinės įrangos
atnaujinimo USB kabelis

2.4 GHz Belaidės ausinės
Green Edition

Vandeniui atspari DD paieškos ritė
su apsauga: 28cm (11'') (SP28)

PAKUOTĖS TURINĮS - SIMPLEX+ WHP

6.3mm (1/4'')
laidinėms ausinėms perėjimas

Įkrovimo ir programinės įrangos
atnaujinimo USB kabelis

Vandeniui atspari DD paieškos ritė
su apsauga: 28cm (11'') (SP28)

PAKUOTĖS TURINĮS - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
"Nokta Makro Detectors" pasilieka teisę keisti dizainą, specifikacijas ar priedus be išankstinio įspėjimo ir be jokių įsipareigojimų ar atsakomybės.


