
Justerbar armstøtte
Udtrækkelig stang for n

em transport

Vandtæt

Med sit robuste design og enkelhed vil Gold Finder 
2000 være dit bedste værktøj i guldområder.

Ingen grund til at blive frustreret over Jordbalance 
indstilling eller navigering gennem indstillinger - Gold 
Finder 2000 har "Turn & Go" teknologi der sparer 
værdifuld detektionstid.

Vil du detektere i regnvejr?
Heller ikke et problem med Gold Finder 2000…Heller ikke et problem med Gold Finder 2000…

Den nemmeste 
gulddetektor at bruge 
designet, til de hårdeste 
guldområder i verden!
61 KHz højfrekvens



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

Udtrækkelig aksel
Stangen kan trækkes ind til 76 cm (30 ''). 
Perfekt til nem transport og opbevaring.

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

LCD-baggrundsbelysning og 
LED-lommelygte
En fantastisk funktion til jagt i mørke!

2,4 GHz trådløs højttaler
Ideel til gruppejagt såvel som til 
træningssessioner.

Avanceret diskrimination
Blot detektere de ønskede guldmål og 
ignorér jern.

Høj ydeevne og uovertruffen dybde
Detekt dybtliggende guldklumper andre 
detektorer kan simpelthen ikke kan 
registrere.

Fuldautomatisk "Turn & Go" betjening
Ingen kamp med jordbalancering eller 
indstillinger! Gold Finder 2000 gør det 
hele automatisk, når du tænder for 
detektoren.



Driftsprincip     : VLF

Driftsfrekvens    : 61 kHz

Søgeprogrammer   : 2

Jordbalance     : Fuldautomatisk

Pinpointfunktion   : Ja

Frekvensskift    : Ja

Følsomhedsindstilling : 8 niveauerFølsomhedsindstilling : 8 niveauer

Søgespole               : Vandtæt koncentrisk søgespole og cover 26x14cm (GK26C)

                             : Vandtæt DD-søgespole og cover 13cm (GF13) 

Skærm       : Brugerdefineret LCD

Baggrundslys    : Ja

Lommelygte     : Ja

Vægt        : 1,7 kg (3,7 lbs.) Inklusiv søgespolen

Længde       : 76cm - 136cm (30 "- 53") justerbarLængde       : 76cm - 136cm (30 "- 53") justerbar

Batteri       : 3700mAh lithiumpolymer

Garanti       : 2 år

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



2,4 GHz trådløse hovedtelefoner
og opladerkabelVandtæt AA batterikasse

Anbefalet tilbehør

Vandtæt DD-søgespole
og cover 19x10cm (GK19)

Vandtæt DD-søgespole
og cover 24x13cm (GK24)

Vandtæt DD-søgespole
og cover 40x33.5cm (GK40)

TILVALG

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

USB-opladning og datakabelSystembox bæretaskeTrådløs højttaler

Koss hovedtelefonerVandtæt DD-søgespole
og cover 13cm (GF13)

Vandtæt koncentrisk søgespole
og cover 26x14cm (GK26C)

PAKKENS INDHOLD

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.


