
Apoio de Braço Deslizante
NOVO!

Teclado com Luz de fundo
NOVO!

Bobina 11 polegadas oferece essa profundidade
extra que você está procurando!

NOVO!

Haste retrátil para f
ácil transporte

ANFIBIO Multi – Multifunções
(5/14/20kHz)

ANFIBIO 14 - Caçador de Moedas
14kHz

ANFIBIO 19
Relíquia & Caçador

de ourode ouro
19kHz 

Fone de ouvido
sem fio de 2,4 GHz

incluídos!

7
bobinas opcionais
para escolher !!!

APROVA D’ÁGUA
ATÉ 5m

QUANDO O ASSUNTO
É PROFUNDIDADE,

VELOCIDADE E ROMPER
OS LIMITES ...

A ESCOLHA CERTA
É O ANFIBIO!



om todas as suas novas configurações e recursos, além 
de 7 bobinas opcionais para escolher, o novo e robusto 

Anfibio será o seu melhor parceiro de detecção.

Quer você esteja no parque, no campo já batido ou em uma 
praia, procurando moedas, relíquias ou joias, a Série Anfibio 
proporcionará profundidade, velocidade e desempenho 
superiores.

Não é necessário ficar frustNão é necessário ficar frustrado navegando por várias telas 
- O design do menu individual do Anfibio oferece operação 
muito simples e economiza tempo valioso de detecção.

Indo debaixo d'água? Não é um problema com o Anfibio...

Se a detecção de metais é sua paixão, o caminho a 
percorrer é o Anfibio!

C



Anfibio Multi - Multifunções
5/14/20kHz

Anfibio 14 - Caçador de Moedas
14kHz

Anfibio 19 - Relíquia & Caçador de ouro
19kHz

FÁCIL DE USAR O DESIGN DO MENU É SIMPLES

Bateria Lipo Embutida
Carregue-o facilmente com um carregador USB ou 
um powerbank. Fornece até 19 horas de uso **.

Haste retrátil
A haste se retrai até 76cm. Ótimo para fácil 
transporte, armazenamento, bem como mergulho!

Teclado com iluminação de Fundo
Uma característica incrível para aquelas 
caçadas noturnas!

Vibração
Anfibio irá vibrar após a detecção do alvo! Ideal para 
usuários com deficiência auditiva, bem como para 
detecção subaquática.

Atualizações de Firmware Online
Mantenha-se atualizado com atualizações de 
firmware (via USB no PC) e tire o máximo proveito do 
seu detector.

Fone sem fios de 2,4 GHz incluídos*
Aproveite a liberdade sem fio sem latência.

Modos de Pesquisas
Anfibio Multi: 9 modos (GEN Delta/2 Tone/3 Tone/4 
Tone/5 Tone/99 Tone/Beach/Deep/Cache)
Anfibio 14: 8 modos (GEN/2 Tone/3 Tone/4 Tone/5 
Tone/99 Tone/Beach/Deep)
Anfibio 19: 5 modos (GEN/2 Tone/3 Tone/Deep/Cache)

3 níveis selecionáveis de profundidade no 
Identificador de alvos ID
Ajusta o nível de profundidade que o detector 
exibe em um ID para um alvo detectado.

Velocidade de Recuperação Rápida
Prepare-se para descobrir o que outros 
detectores de metal perderam entre lixo e 
ferro!

Função E.U.D
Profundidade Subterrânea Extra - Detecta 
certos tipos de metais mascarados por 
condições de solo e / ou profundidades rasas.

Avançado Modo Beach (Praia)
Operação muito estável em areia seca, areia 
molhada e debaixo d'água.

Nova Design de Bobina
A nova bobina 11 '' oferece essa profundidade 
extra que você está procurando!

Excelente Discriminação e Habilidade de 
Desmascarar
Economize tempo, detectando as metais que 
você deseja, gastando menos tempo cavando.

IP68
Totalmente submersível até 5 metros e 
protegido da entrada total de poeira.





Bobina impermeável da busca
DD de 40x35cm / 15.5''x14'' (KR40)

Bobina impermeável da busca
DD de 13cm / 5'' (KR13)

Bobina de busca concêntrica
impermeável 18cm / 7'' (KR18C)

Bobina impermeável da busca
DD de 19x10cm / 7.5"x4" (KR19)

Bobina de busca concêntrica
impermeável 23cm / 9'' (AF23C)

Bobina impermeável da busca
DD de 24x13cm / 9.5'' x5'' (KR24)

Bobina impermeável da busca
DD de 35x33cm / 13.5''x13 '' (AF35)

7 BOBINAS OPCIONAIS A ESCOLHER

Caixa de bateria AA impermeável
Oferece a opção de usar baterias
4xAA (baterias não incluídas).

Fones de ouvido à prova d'água
Design confortável para uso
terrestre e subaquático.

Adaptador de Fone de ouvido de 6,3 mm (1/4 '')
Permite que fones de uso terrestre
sejam usados com o Anfibio.

ÓTIMOS ADICIONAIS

Carregamento USB
e cabo de dados

Fone sem fios de
2,4 GHz

Bobina impermeável de busca do DD de
28cm/11” & tampa (AF28)

CONTEÚDO DO PACOTE

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



www.noktadetectors.com

Princípio de funcionamento    : VLF 
Frequência de Operação      : Anfibio Multi: 5/14/20kHz
                : Anfibio 14: 14kHz
                : Anfibio 19: 19kHz
Frequências de áudio        : 150Hz - 800Hz ajustável
Modos de Pesquisa        : Anfibio Multi: 9 modos
                                : Anfibio 14: 8 modos
                : Anfibio 19: 5 modos 
Tons de áudio          : 5
Volume do tom          : Sim
Quebra de tom          : Sim
Filtro Notch           : Sim
Notch Volume          : Sim
Balanço de Solo          : Automatic / Manual / TrackingBalanço de Solo          : Automatic / Manual / Tracking
Pinpoint             : Sim
Mudança de Frequência      : Sim
Vibração             : Sim
Ajuste de ganho          : 01-99
Identificação do Alvo ID       : 00-99
Bobina de Pesquisa        : AF28 28cm (11") DD
Display             : LCD personalizadoDisplay             : LCD personalizado
Luz de fundo           : Sim
Teclado com iluminação de Fundo : Sim
Peso              : 1,7 kg. Incluindo a bobina de pesquisa 
Comprimento          : 76cm – 136cm ajustável
Bateria             : Polímero de Lítio 3700mAh
Garantia             : 2 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


