
WODOSZCZELNOSĆ
DO 3 METRÓW

GOTOWY NA
BEZPRZEWODOWE
SŁUCHAWKI

LEKKI
(1,3KG)

WBUDOWANY
AKUMULATOR

Sztycę można złożyć do długości 63cm co znacznie ułatwia
transport i użytkowanie podwodne.

Cewka typu DD
28cm / 11"

BEZ
DYSKRYMINACJI POLE

PARK PLAŻA

Czy jesteś początkującym poszukiwaczem i potrzebujesz łatwego w
obsłudze detektora?

Nie stać cię na bardzo drogie i zaawansowane detektory ale chcesz
mieć po prostu głęboki z możliwością zaawansowanych
ustawień detektor?

Potrzebujesz detektora w przystępnej cenie?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na przynajmniej jedno z pytańJeśli odpowiedziałeś TAK na przynajmniej jedno z pytań
powyżej, SIMPLEX+ jest jedynym słusznym wyborem.

Z dumą prezentujemy nasz pierwszy detektor w klasie dla
początkujących. SIMPLEX+ zapewnia skuteczność na znacznie
wyższym poziomie a jest przystępny cenowo dla wszystkich
użytkowników.

SIMPLEX + to detektor typu „włącz i idź” z
automatycznym strojeniem do gruntu! Posiadaautomatycznym strojeniem do gruntu! Posiada
fabryczne tryby pracy, w tym tryb na plaże,
z bardzo czytelnym i łatwym w użyciu menu.

Nieważne czy szukasz monet, reliktów czy
biżuterii na lądzie czy pod wodą, SIMPLEX+
to najbardziej opłacalny, a jednocześnie
trwały, lekki i nowoczesny wykrywacz.

PIERWSZY NA RYNKU WODOSZCZELNY DETEKTOR 
OFERUJACY EKSTREMALNY ZASIĘG I ZAAWANSOWANE 
USTAWIENIA W TAK NISKIEJ CENIE!

WYSTARCZAJĄCO ŁATWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
I IMPONUJĄCY DLA EKSPOERTÓW!

PO PROSTU 
BEZKONKURENCYJNY



Nowe oprogramowanie dostępne 
online.
Bądź na bieżąco z 
aktualizacjami oprogramowania 
systemowego (przez USB na 
komputerze) i wykorzystaj w 
pełni swój wykrywacz.

Wbudowany akumulator 
litowo-polimerowy.
Łatwe ładowanie za pomocą 
ładowarki z gniazdem USB lub 
powerbanku.

Niska waga (1,3kg / 2,9lbs)
Jest dobrze wyważony - ciesz 
się poszukiwaniami przez 
długie godziny bez odczucia 
zmęczenia.

Rozsuwana sztyca
Sztycę można zsunąć do 63cm 
długości. Bardzo ułatwia to 
transport, przechowywanie oraz 
poszukiwania podwodne!

Fantastyczna latarka do użytku 
nocnego i podwodnego.
Podświetlany LCD, podświetlana 
klawiatura, latarka LED - 
SIMPLEX+ posiada to wszystko!

Wibracje
SIMPLEX + wibruje po wykryciu 
obiektu! Idealne rozwiązanie dla 
użytkowników niedosłyszących, a 
także do poszukiwań pod wodą.

Wbudowany moduł 
bezprzewodowy
Kompatybilność ze 
słuchawkami Nokta Makro 
2,4GHz wersja zielona.

Dźwięk żelaza
Można regulować lub całkowicie 
wyciszyć niski ton żelaza.

Dyskryminacja wybiórcza
Dyskryminuje Traget ID 
niepożądanych obiektów.

Przesunięcie częstotliwości 
pracy
Pozbądź się w łatwy sposób 
zakłóceń, zmieniając 
delikatnie częstotliwość pracy.

Tryby Pracy
Bez Dyskryminacji / Pole / Park 1 
/ Park 2 / Plaża

IP68
W pełni wodoszczelny do 3 
metrów (10 stóp) i całkowicie 
odporny na kurz i pył.



Zasada działania      : VLF

Częstotliwość pracy     : 12kHz

Tryby pracy        : 5 (Bez dyskryminacji / Pole / Park 1

             / Park 2 / Plaża)

Dźwięki audio       : 3 tony

Dyskryminacja selektywna : TAK

Namierzanie Pinpoint    : TAKNamierzanie Pinpoint    : TAK

Przesunięcie częstotliwości : TAK

Wibracje          : TAK

Czułość          : 7 poziomów

Identyfikacja Target ID   : 00-99

Sonda           : SP28 DD 28cm (11")

Wyświetlacz        : Monochromatyczny LCD

Podświetlanie wyświetlacza : TAKPodświetlanie wyświetlacza : TAK

Podświetlanie klawiszy   : TAK

Latarka LED        : TAK

Waga           : 1,3 kg łącznie z cewką SP28

Długość          : Zmienna w zakresie 63cm - 132cm

Akumulator        : Litowo-polimerowy 2300mAh 

Gwarancja producenta   : 2 lata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Słuchawki wodoszczelne
Zaprojektowane do komfortowego
używania pod wodą jak i na lądzie.

ŚWIETNY DODATEK

Wodoszczelna cewka typu DD z
osłoną 13 x 24 cm / 5" x 9,5" (SP24)

Wodoszczelna cewka typu DD z
osłoną 22cm / 8,5" (SP22)

OPCJONALNE CEWKI

Czapka typu BB z logo Simplex

Przewód USB do ładowania i
programowania

Bezprzewodowe słuchawki
2,4GHz wersja zielona

Wodoszczelna cewka typu DD z
osłoną 28cm / 11" (SP28)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - SIMPLEX+ WHP

Adapter słuchawkowy duży
Jack 6,3mm (1/4") 

Przewód USB do ładowania i
programowania

Wodoszczelna cewka typu DD z
osłoną 28cm / 11" (SP28)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Nokta Makro zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, specyfikacji lub akcesoriów bez uprzedzenia i bez jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności z tego powodu.


