
KUNDËR UJIT DERI NË
3m. / 10ft.

IP68

AUDIO PA
TELA

PESHON PAK
(1.3kg / 2.9lbs)

BATERI TE
INTEGRUAR TE
RIKARIKUESHME

Boshti mbyllet deri në 63 cm (25 ") për transport të lehtë dhe
përdorim nën ujë.

Pllakë kërkimi DD
28cm / 11"

TË GJITHA
METALET FUSHË

PARK PLAZH

A jeni i ri në zbulimin e metaleve dhe thjesht keni nevojë për një detektor të
lehtë për t'u përdorur?

Ju nuk mund të përballoni një detektor të fundit, por thjesht dëshironi 
thellësi ekstreme dhe tipare themelore të një pajisjeje të tekologjisë
të lartë?

Keni nevojë për një detektor të papërshkueshëm nga uji me
një çmim të volitshëm?një çmim të volitshëm?

Nëse i thatë po njërës nga pyetjet sa më sipër, SIMPLEX +
është zgjedhja e vetme që i mbulon të gjitha.

Ne jemi krenarë që ofrojmë detektorin tonë të parë në këtë
nivel cmimi, SIMPLEX +, i cili bën të mundur dhe të
përballueshëm kërkimin cilësor të metaleve për të gjithë
përdoruesit.

SIMPLEX + është një detektor ndiz dhe kërko me balanciminSIMPLEX + është një detektor ndiz dhe kërko me balancimin
automatik të tokës! Krenohet me programet e paracaktuara
të kërkimit, duke përfshirë një program plazhi, në një
dizajn me meny të vetme shumë të lehtë për t'u përdorur.

Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar monedha, objekte
ose bizhuteri në tokë ose nën ujë, SIMPLEX + është
detektori më i efektshëm në kosto, por edhe i
qëndrueshëm dhe me një stil modern dhe të lehtë.qëndrueshëm dhe me një stil modern dhe të lehtë.

DETEKTORI I PARË KUNDËR UJIT NË TREG QË 
OFRON THELLËSI EKSTREME, KARAKTERISTIKA TË 
REJA DHE NIVEL TË ULËT CMIMI !

SHUMË I THJESHTË PËR FILLESTARËT,
NJËKOHËSISHT MBRESËLENES PËR EKSPERTËT!

THJESHT I 
PAKONKURRUESHËM



Azhornim i softuerit në internet
Qëndroni të azhornuar me 
ndryshimet e softuerit (përmes 
USB në PC) dhe përfitoni sa më 
shumë nga detektori juaj.

Ndërtuar me Bateri Lipo
Karikim i thjeshtë me 
karikues USB ose bateri të 
jashtme.

Peshon Pak (1.3kg / 2.9lbs)
Shumë i qëndrueshëm - 
Kënaquni duke kërkuar për 
shumë orë pa lodhje.

Bosht që mbyllet sipas dëshirës
Boshti mbyllet deri në 63 cm 
(25"). I shkëlqyer për tranport, 
ruajtje dhe gjithashtu për zhytje! 

Ndricim i shkëlqyer për natën 
dhe përdorim nën ujë
SIPMLEX+ i ka të gjitha - Dritë 
LCD në ekran, Dritë në tastierë 
dhe Dritë LED ndricuese.

Dridhje
SIMPLEX+ do dridhet sapo 
zbulon një objekt! Ideale për 
përdoruesit me probleme 
dëgjimi apo kërkimin nën ujë.

Ndërtuar me Modul pa Kabëll
I përdorshëm me kufje pa 
kabëll 2.4GHz Nokta Makro 
jeshile.

Volumi i Hekurit
Fik ose rregullon volumin e 
tonit të ulët për hekurin.

Diskriminimi i Shkallës
Eliminon ID e objekteve prej 
metali të padëshiruara.

Ndryshimi i Frekuencës
Çlirohuni nga EMI duke 
ndryshuar frekuencën me 
rritje të vogla.

Mënyrat e Kërkimit
Të gjitha metalet / Fushë / Park 1 
/ Park 2 / Plazh

IP68
Zhytet i gjithi deri në 3 metër 
(10ft) dhe i mbrojtur nga cdo 
hyrje papastërtish.



Parimi i Punës      : VLF

Frekuenca e Punës   : 12kHz

Programet e  kërkimit  : 5 (Të gjitha metalet/Fushë/Park 1/Park 2/Plazh)

Tonet Audio       : 3

Diskriminimi i Shkallës  : Po

Pinpoint        : Po

Ndryshimi i Frekuencës  : PoNdryshimi i Frekuencës  : Po

Dridhje         : Po

Nivele Ndjeshmërie    : 7 nivele

ID e objektivit      : 00-99

Pllaka e Kërkimit     : SP 28, 28 cm (11") DD

Paraqitja        : Grafik LCD

Dritë Prapa       : Po

Dritë e Tastierës     : PoDritë e Tastierës     : Po

Dritë Led        : Po

Pesha         : 1.3 kg (2.9lbs.) duke përfshirë pllakën e kërkimit

Gjatësia         : 63cm - 132cm (25" - 52") e rregullueshme

Bateria         : 2300 mAh Litium Polimeri

Garancia        : 2 Vjet

SPECIFIKIME TEKNIKE



Kufje Kundër ujit
Formë e përshtatshme për përdorim

në tokë  dhe nën ujë.

AKSESORË SHTESË ME RËNDËSI

Pllakë kërkimi DD kundër ujit &
Mbulesë 24x13cm / 9.5''x5'' (SP24)

Pllakë kërkimi DD kundër ujit
& Mbulesë 22cm / 8.5'' (SP22)

OPSIONALE

Kapele Simplex

Kabëll USB karikimi dhe
të dhënash

Kufje 2.4 GHz pa kabëll, JeshilePllakë kërkimi DD kundër ujit
& Mbulesë 28cm / 11" (SP28)

PËRMBAJTJA E PAKETËS - SIMPLEX+ WHP (Kufje Pa Tel)

Përshtatës kufjesh 6.3mm (1/4'')Kabëll USB për karikim dhe
kalim të dhënash

Pllakë kërkimi DD kundër ujit
& Mbulesë 28cm / 11" (SP28)

PËRMBAJTJA E PAKETËS - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Kompania Nokta Makro rezervon të drejën të ndryshojë formën, detajet ose aksesorët pa njoftim paraprak dhe pa asnjë lloj detyrimi apo përgjegjësie gjithsesi.


