
Przesuwany podłokietnik
Teleskopowa sztyca uła

twiająca
transport

Deszczoodporny

Dzięki solidnej konstrukcji i prostej obsłudze Gold 
Finder 2000 będzie Twoim najlepszym przyjacielem 
przy poszukiwaniu złota.

Nie musisz się przejmować strojeniem do gruntu lub 
nawigacją po ustawieniach – Gold Finder 2000 
oferuje działanie typu „włącz i idź” i oszczędza cenny 
czas na wykrywanie.

Chcesz szukać podczas deszczu?Chcesz szukać podczas deszczu?
Z Gold Finder 2000 nie ma żadnego problemu…

Najłatwiejszy w użyciu 
wykrywacz złota 
przeznaczony do 
najtrudniejszych pól złota 
na świecie!
Wysoka częstotliwość 61kHz



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

Sztyca teleskopowa
Sztycę można zsunąć do 76cm. Świetne 
rozwiązanie do transportu oraz 
przechowywania.

Wbudowany akumulator Li-Pol.
Łatwo ładowalny przez USB oraz z 
powerbanku.

Podświetlenie LCD i latarka LED
Świetna funkcja do nocnych poszukiwań!

Słuchawki bezprzewodowe 2,4 GHz.
Idealne na grupowe szukanie jak i na 
wyjścia treningowe.

Dyskryminacja zaawansowana
Wykryj tylko poszukiwane złote obiekty 
i zignoruj żelazo.

Wysoka wydajność i niezrównana 
głębokość
Odkryj głęboko zalegające samorodki 
złota, których inne detektory po prostu 
nie mogą wykryć.

W pełni automatyczna obsługa
"włącz i idź"
Bez zmagania się z dostrojeniem do 
gruntu lub ustawieniami! Gold Finder 
2000 robi to wszystko automatycznie po 
włączeniu wykrywacza.



Zasada działania      : VLF

Częstotliwość pracy     : 61kHz

Tryby pracy        : 2

Strojenie do gruntu     : W pełni automatyczne

Namierzanie        : Tak

Przesunięcie częstotliwości : Tak

Poziotmy czułości     : 8Poziotmy czułości     : 8

Cewka                    : Wodoodporna cewka 26x14cm typu CC wraz z osłoną (GK26C)

                                    Wodoodporna cewka 13cm typu DD wraz z osłoną (GF13)

Wyświetlacz        : Dedykowany LCD

Podświetlenie LCD     : Tak

Latarka LED        : Tak

Waga           : 1,7kg wraz z cewką

Długość sztycy      : Regulowana w zakresie 76cm - 136cmDługość sztycy      : Regulowana w zakresie 76cm - 136cm

Akumulator        : 3700mAh Litowo-Polimerowy

Gwarancja         : 2 lata

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Słuchawki bezprzewodowe 2,4GHz
z przewodem USB do ładowania

Wodoszczelny pojemnik na
dodatkowe baterie AA

Zalecane dodatki

Wodoszczelna cewka typu DD
z osłoną 19x10cm (GK19)

Wodoszczelna cewka typu DD
z osłoną 24x13cm (GK24)

Wodoszczelna cewka typu DD
z osłoną 40x33.5cm (GK40)

OPCJONALNE CEWKI

Adapter słuchawkowy 6,3mm (1/4")

Przewód USB do
ładowania i programowania

Etui do noszenia wypiętego
panelu sterowaniaBezprzewodowy głośnik

Słuchawki przewodowe KossWodoodporna cewka 13cm typu
DD wraz z osłoną (GF13)

Wodoodporna cewka 26x14cm typu
CC wraz z osłoną (GK26C)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, specyfikacji lub akcesoriów bez powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności.


