
Slankus porankis
Lengvam transportavim

ui sustumiamas rėmas

Atsparus
lietui

Tvirtos konstrukcijos ir paprastumo dėka 
„Gold Finder 2000“ bus geriausias jūsų bičiulis
aukso laukuose. 

Nenusivilsite grunto balansavimu ar naršymu 
nustatymuose - „Gold Finder 2000“ siūlo įjungti ir eiti 
valdymą, taip sutaupant paieškų laiko. 

Norite ieškoti per lietų? Su „Gold Finder 2000“ tai ne Norite ieškoti per lietų? Su „Gold Finder 2000“ tai ne 
problema…

Lengviausiai valdomas 
aukso detektorius, skirtas 
aukso paieškai - 
sudėtingiausiuose gruntuose 
visame pasaulyje! 
61kHz aukštas dažnis



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

Sustumiamas rėmas
Rėmas susistumia iki 76cm ilgio.
Tai patogu transportuojant.

Su integruotu Lipo akumuliatoriumi
Lengvai įkraukite naudodami USB 
įkroviklį ar išorinę bateriją.

LCD ekrano apšvietimas ir LED
žibintas į ritę.
Nuostabi savybė vakarinėms paieškoms!

2,4 GHz belaidis ausinės
Idealiai tinka grupinėms paieškoms, bei 
treniruotėms.

Išplėstinė diskriminacija
Nepaisydami geležies, aptikite  
auksinius taikinius.

Didelis našumas ir neprilygstamas gylis 
Raskite giliai esančius aukso grynuolius, 
kurių kiti detektoriai tiesiog negali 
aptikti. 

Visiškai automatinis Įjungi ir Eini 
valdymas
Jokio streso su žemės balansavimu ar 
nustatymais! „Gold Finder 2000“ viską 
daro automatiškai, vos tik įjungiate 
detektorių. 



Darbo principas     : VLF

Darbo dažnis       : 61 kHz

Paieškų režimai     : 2

Grunto balansas     : visiškai automatinis

Pinpoint         : yra

Dažnio pastūmimas    : yra

Reguliuojamas jautrumas : 8 lygiaiReguliuojamas jautrumas : 8 lygiai

Paieškų ritės                : Vandeniui atspari koncentrinė paieškos ritė 26x14cm (GK26C)

                                 : Vandeniui atspari DD paieškos ritė 13cm / 5" (GF13)

Ekranas         : LCD

Ekrano apšvietimas    : yra

Žibintuvėlis       : yra

Svoris su rite       : 1.7kg

Reguliuojamas ilgis    : 76cm - 136cmReguliuojamas ilgis    : 76cm - 136cm

Baterija         : 3700mAh Lithium Polymer

Garantija        : 2 metai

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 



2.4 GHz belaidės ausinės
ir jų įkrovimo laidasHermetiškas AA baterijų dėklas

PAPILDOMA OPCIJA

Vandeniui atspari DD paieškos ritė
19x10cm (GK19)

Vandeniui atspari DD paieškos ritė
24x13cm (GK24)

Vandeniui atspari DD paieškos ritė
40x33.5cm (GK40)

PAPILDOMAI ĮSIGIJAMI PRIEDAI

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

USB įkrovimo ir programinės
įrangos atnaujinimo kabelisPulto apsaugaIntegruotas siųstuvas

belaidėms ausinėms

Koss laidinės ausinėsVandeniui atspari DD
paieškos ritė 13cm / 5" (GF13)

Vandeniui atspari koncentrinė
paieškos ritė 26x14cm (GK26C)

PAKUOTĖS TURINYS

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


