
SUBMERSIBIL
PÂNĂ LA 3m

SISTEM
WIRELESS
ÎNCORPORAT

CANTAREȘTE
DOAR 1.3kg

ACUMULATOR
ÎNCORPORAT

Tija se strânge până la lungimea de 63 cm (25'') pentru transportare
ușoară și folosire sub apă.

Bobina DD de
28cm / 11''

TOATE
METALELE CÂMP

PARC PLAJĂ

Sunteți nou în detectarea metalelor și aveți nevoie de un detector ușor de
utilizat?

Nu doriți să achiziționati un detector profesional, ci doriți pur și simplu
un detector cu adâncime foarte bună și caracteristici performante?

Aveți nevoie de un detector submersibil sau rezistent la
intemperii, la un preț accesibil?

Dacă ați raspuns cu da la una din intrebarile de mai sus,Dacă ați raspuns cu da la una din intrebarile de mai sus,
SIMPLEX + este alegerea perfectă.

Suntem mândri să vă prezentăm primul nostru detector nivel
începător, SIMPLEX +, ce introduce calitatea unui detector
scump într-o rază de preț accesibil tuturor utilizatorilor.

SIMPLEX+ este "turn-on & go detector" - gata de operare imediat
ce a fost pornit, cu  calibrare automată a solului, moduri
de căutare prestabilite, inclusiv un mod plajă, toatede căutare prestabilite, inclusiv un mod plajă, toate
combinate într-un design ușor de utilizat.

Daca sunteți în căutare de monede, bijuterii pe uscat
sau sub apă, diverse obiecte pierdute, SIMPLEX +
este alegerea obiectivă, un produs modern, ușor de
folosit și extrem de rezistent.

PRIMUL DETECTOR DE METALE SUBACVATIC CE VĂ 
OFERĂ ADÂNCIME EXCELENTĂ ȘI CARACTERISTICI 
DE VÂRF LA UN PREȚ INCREDIBIL!

DESTUL DE SIMPLU PENTRU ÎNCEPĂTORI ȘI
IMPRESIONANT PENTRU EXPERȚI!

PUR SI SIMPLU
FĂRĂ EGAL



Actualizare soft
Permite actualizarea softului 
prin cablu USB pentru a 
menține detectorul actualizat.

Acumulator Lipo încorporat
Ușor de încărcat cu un 
încarcator USB sau cu 
acumulator extern.

Ușor (1.3kg)
Bine echilibrat . Bucurați-vă 
de ore întregi  de detecție 
fără urma de oboseală!

Tija retractabilă
Tija se poate strînge până la 
63cm. Convenabil pentru 
transport, depozitare și 
scufundare sub apă. 

Iluminare excelentă pentru 
utilizare noaptea sau sub apă
SIMPLEX+ le are pe toate:  
Iluminare LCD, Tastatură 
iluminată și lanternă LED !

Mod vibrații
SIMPLEX+  poate  emite și  
vibrații în urma detectării 
metalelor. Ideal pentru detecția 
sub apă sau pentru persoane 
cu probleme de auz.

Modul wireless încorporat
Compatibil cu căștile audio 
wireless de 2.4 GHz de la 
Nokta Makro, Green Edition.

Volum audio pentru fier
Oprește sau reduce volumul 
audio al tonului de fier.

Discriminare selectivă
Eliminare metalele nedorite.

Modulare de frecvență
Scapați ușor de interferențe 
radio prin ajustarea frecvenței 
în pași mici.

Moduri de detecție
Toate metalele / Câmp / Parc 1 / 
Parc 2 / Plajă 

IP68
Complet submersibil până la 3 
metri si cu protecție la praf.



Principiu de detecție      : VLF

Frecventță de detecție     : 12kHz

Moduri de detectie       : 4 (Toate metalele / Camp / Parc 1

              / Parc 2 /Plaja)

Tonuri audio          : 3

Discriminare selectiva     : Da

Pinpoint           : DaPinpoint           : Da

Modularea frecvenței      : Da

Vibratii            : Da

Nivele de sensibilitate     : 7 nivele

Nivele de discriminare a țintei  : 00-99

Bobina standard        : SP28 28cm (11") DD 

Ecran             : LCD Grafic

Ecran Iluminat         : DaEcran Iluminat         : Da

Iluminare  tastatură      : Da

Lanterna LED         : Da

Greutate           : 1.3 kg

Lungime           : 63 cm - 132 cm (25" - 52") ajustabilă

Acumulator          : 2300mAh Lithium Polymer

Garanție           : 2 ani

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Căști audio submersibile
Design comfortabil pentru teren si

detecție subacvatică.

ACCESORII SUPLIMENTARE

Bobina DD Submersibilă
24 x 13cm / 9.5'' x 5'' (SP24)

Bobina DD Submersibilă
22cm / 8.5'' (SP22)

OPTIONAL

Șapca Simplex

Cablu USB pentru încarcare
și actualizare

Căști audio wireless 2.4 GHz
Green Edition

Bobina DD Submersibilă și protectie
de plastic (SP28)

PACHETUL INCLUDE - SIMPLEX+ WHP

Adaptor pentru caști audio
6.3mm (1/4")

Cablu USB pentru încarcare
și actualizare

Bobina DD Submersibilă și protecție
de plastic (SP28)

PACHETUL INCLUDE - SIMPLEX+

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors iși rezervă dreptul de a schimba designul, specificaţiile sau accesoriile fără notificare prealabilă și fără asumarea altor responsabilităţi și răspunderi.


