
Подвижен подлакътник
Сгъваем стик за лесен

 транспорт

Дъждоустойчив

Със своя здрав дизайн и леснота, Gold Finder 2000 
ще бъде вашият най-добър детектор за търсене в 
златните полета.

Няма нужда да се разочаровате от балансирането 
на земята или преминаването през настройките - 
Gold Finder 2000 предлага опция включване и 
пускане и спестява ценно време за търсене.

Искате ли да търсите в дъжда?Искате ли да търсите в дъжда?
Не е проблем  с Gold Finder 2000 ...

Най-лесният за 
използване детектор на 
злато, проектиран за 
най-трудните златни 
полета в света!
61кхц честота



Онлайн актуализации на фърмуера
Бъдете в крак с актуализациите на 
фърмуера (чрез USB на компютър) и 
извлечете максимума от вашия 
детектор.

Сгъваем стик за лесен транспорт
Стикът се прибира  до 76 см (30 "). 
Страхотен за лесен транспорт и 
съхранение.

Вградена литиево-полимерна 
батерия
Лесно го зареждайте с USB зарядно 
устройство или powerbank.

LCD подсветка и LED фенерче
Страхотна функция за нощно търсене!

2.4 GHz безжичен високоговорител
Идеален за групово търсене, както и 
за тренировки.

Разширена дискриминация
Просто открийте желаните златни 
цели и игнорирайте желязото.

Висока производителност и 
несравнима дълбочина
Открийте златни късчета надълбоко, 
които други детектори просто не 
могат да открият.

Напълно автоматичен Пусни и тръгни
Няма нужда от балансиране на 
земята или настройки! Gold Finder 
2000 прави всичко автоматично, 
когато включите детектора.



Работен принцип       : VLF

Честота на работа       : 61кхц

Режими на търсене      : 2

Грунд баланс         : автоматичен

Пинпойнт           : Да

Честотна смяна        : Да

Настройка за чувствителност : 8 ниваНастройка за чувствителност : 8 нива

Search Coil                    : Водоустойчива концентрична сонда с протектор 26х14см (GK26C) 
                                    : Водоустойчива DD сонда с протектор 13см (GF13) 

Дисплей           : LCD

Подсветка          : Да

Фенерче           : Да

Тегло             : 1,7кг със сондата

Дължина           : 76cm - 136cm (30" – 53") регулируемаДължина           : 76cm - 136cm (30" – 53") регулируема

Батерия            : 3700mAh литиево полимерна

Гаранция            : 2 години

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



2.4 GHz безжични слушалки
и захранващ кабел

Водоустойчив калъф за
АА батерии

СТРАХОТНИ ДОБАВКИ

Водоустойчива DD сонда
с протектор 19x10см (GK19)

Водоустойчива DD сонда
с протектор 24x13см (GK24)

Водоустойчива DD сонда
с протектор 40x33.5см (GK40)

ОПЦИОНАЛНО

6.3mm (¼'') адаптер за слушалки

USB захранващ кабел и дата кабелКалъф за електроникатабезжичен говорител

Koss слушалкиВодоустойчива DD
сонда с протектор 13см (GF13)

Водоустойчива концентрична
сонда с протектор 26х14см (GK26C)

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors запазва правата си да променя дизайна, спецификациите или аксесоарите без предупреждение и без предизвестие

и без каквито и да било задължения или отговорности.


