
Cotieră glisabilă
Tijă retractabilă pentru 

transportare ușoară

Impermeabil

Prin design și simplitate, va deveni cel mai bun aliat în 
detecția pepitelor de aur.

Nu vă veți mai enerva cu calibrarea solului și nici cu 
navigarea prin setări - Gold Finder 2000 oferă o 
ușurință extrem de mare în pornire și utilizare, turn on 
& go, funcție ce vă ajută să economisiți timp.

Doriți să detectați în ploaie?
Absolut nicio problemă cu God Finder 2000!Absolut nicio problemă cu God Finder 2000!

Detectorul cel mai ușor de 
folosit, conceput special 
pentru cele mai dificile 
soluri aurifere din lume!
Frecvență 61 kHz



Actualizări de firmware online
Rămâneți la curent cu actualizările de 
firmware (prin USB pe PC) și profitați la 
maximum de detectorul dvs.

Tijă retractabilă
Tija  se strânge până la 76cm (30 "). 
Excelent pentru transport și depozitare 
ușoară.

Baterie Lipo încorporată
Încărcați-l cu ușurință cu un 
încărcător USB sau powerbank.

Lumină de fundal LCD și lanternă LED
O caracteristică minunată pentru 
detecția pe timp  de noapte!

Difuzor wireless de 2,4 GHz
Ideal pentru detecție în grupuri mai 
mari, precum și pentru sesiuni de 
antrenament.

Discriminare avansată
Doar detectați acele ținte de aur mult 
visate și ignorați fierul.

Performanță înaltă  și adâncime de 
neegalat
Descoperiți pepite de aur la adaîncime 
mare , pe care alte detectoare pur și 
simplu nu le pot detecta.

Funcție de pornire complet automatizată
Nu vă luptați cu calibrarea solului  sau 
cu setările! Gold Finder 2000 face totul 
automat atunci când porniți detectorul.



Principiul de funcționare : VLF

Frecventa de operare  : 61kHz

Moduri de căutare   : 2

Echilibrul solului    : Complet automat

Pinpoint        : Da

Schimbarea frecvenței : DA

Setarea sensibilității  : 8 niveluriSetarea sensibilității  : 8 niveluri

Search Coil                : Bobină de căutare concentrică, impermeabilă și protecție 26x14cm (GK26C)

                                : Bobină  de căutare DD impermeabil și protecție 13cm (GF13)

Afișaj         : LCD personalizat

Iluminare din spate   : Da

Lanternă       : Da

Greutate        : 1,7 kg (3,7 lbs.), Inclusiv bobina de căutare 

Lungime        : 76cm - 136cm (30 "- 53") reglabilăLungime        : 76cm - 136cm (30 "- 53") reglabilă

Baterie        : 3700mAh litiu polimer

Garanție        : 2 ani

 

SPECIFICAȚII TEHNICE



Căști wireless de
2,4 GHz și cablu de încărcareCarcasă baterie AA impermeabilă

ADD-ONS

Bobină  de căutare DD
impermeabil și protecție
19x10cm (GK19)

Bobină  de căutare DD
impermeabil și protecție 
24x13cm (GK24)

Bobină  de căutare DD
impermeabil și protecție
40x33.5cm (GK40)

OPTIONAL

Adaptor pentru căști de
6,3 mm (1/4 ")

Încărcare USB și cablu de dateCasetă de transport pentru unitateDifuzor wireless

Căști Koss
Bobină  de căutare DD
impermeabil și protecție

13cm (GF13)

Bobină de căutare concentrică,
impermeabilă și protecție
26x14cm (GK26C)

CONȚINUTUL PACHETULUI

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors își rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile sau accesoriile fără notificare prealabilă și fără nicio obligație sau răspundere.


