
Apoio de braço deslizante
Barra retrátil para fácil 

transporte

À prova
de chuva

Com seu design robusto e simplicidade, o Gold Finder 
2000 será seu melhor amigo de detecção nos campos 
de ouro.

Não há necessidade de ficar frustrado com o balanço 
de solo ou navegando pelas configurações - O Gold 
Finder 2000 oferece uma operação de fácil utilização 
e economiza um tempo valioso de detecção.

Quer detectar na chuva? Também não é umQuer detectar na chuva? Também não é um
problema com o Gold Finder 2000 ...

O detector de ouro mais 
fácil de usar, desenvolvido 
para os campos de ouro 
mais difíceis do mundo!
Alta Frequência de 61kHz



Actualizações online de Firmware
Mantenha-se atualizado com as 
atualizações de firmware (via USB no 
PC) e obtenha o máximo do seu detector.

Barra retrátil
A Barra retrai até 76 cm (30 ''). Ótimo para 
fácil transporte e armazenamento.

Bateria de Lítio Interna
Carregue-o facilmente com um 
carregador USB ou powerbank.

Retroiluminação LCD e lanterna LED
Um recurso incrível para aquelas caças 
noturnas!

Altifalantes sem fios de 2,4 GHz
Ideal para caça em grupo e também 
para treinos.

Discriminação Avançada
Apenas detecte os alvos de ouro 
desejados e ignore o ferro.

Alto desempenho e profundidade 
incomparável
Descubra pepitas de ouro profundas que 
outros detectores simplesmente não 
conseguem detectar.

Operação totalmente automática e de 
fácil operação
Não te preocupes com fazer ajustes de 
equilíbrio do solo ou configurações! O 
Gold Finder 2000 faz tudo 
automaticamente quando você liga o 
detector.



Princípio Operacional     : VLF

Freqüência operacional    : 61kHz

Modos de pesquisa      : 2

Equilíbrio de solo       : totalmente automático

Identificar          : Sim

Mudança de frequência    : Sim

Configuração de sensibilidade : 8 níveisConfiguração de sensibilidade : 8 níveis

Bobina de pesquisa               : Bobina de pesquisa concêntrica à prova d'água e protector 26x14cm (GK26C)

                                   : Bobina de pesquisa DD à prova de água e protector de 13 cm (GF13)

Display           : LCD personalizado

Retroiluminação       : Sim

Lanterna          : Sim

Peso            : 1,7 kg (3,7 lbs.) Incluindo a bobina sensora

Comprimento        : 76 cm - 136 cm (30 "- 53") ajustávelComprimento        : 76 cm - 136 cm (30 "- 53") ajustável

Bateria           : Polímero de lítio 3700mAh

Garantia           : 2 anos

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Auscultadores sem fio de
2,4 GHz e cabo de carregamento

Estojo para bateria AA à 
prova de água

ÓTIMOS COMPLEMENTOS

Bobina de pesquisa DD à prova
de água e protector de
19x10cm (GK19)

Bobina de pesquisa DD à prova
de água e protector de
24x13cm (GK24)

Bobina de pesquisa DD à prova
de água e protector de
40x33.5cm (GK40)

OPCIONAL

Adaptador para Auscultadores
6.3mm (1/4'')

Carregamento USB e cabo de dadosMala de transporte para a consolaAltifalante sem fios

Auscultadores Koss
Bobina de pesquisa DD à prova
de água e protector de

13 cm (GF13)

Bobina de pesquisa concêntrica
à prova d'água e protector
26x14cm (GK26C)

CONTEÚDO DA CAIXA

www.noktadetectors.com
A Nokta Makro Detectors reserva-se o direito de alterar o design, especificações ou acessórios sem aviso prévio e sem qualquer obrigação ou responsabilidade.




