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MINELAB Safari Pro Pack EU detektor / wykrywacz metali
Cena

4 399,00 zł

Dostępność

Towar chwilowo niedostępny

Numer katalogowy

3218-0117

Kod producenta

3218-0117

Producent

MineLab

Opis produktu
Potęga technologii wieloczęstotliwościowej firmy Minelab, połączona z zasięgiem, czułością i dokładnością poszukiwań przeznaczona jest dla każdego poszukiwacza wymagającego prostoty i
efektywności.
Bez wyjątku wszechstronny, wykrywacz Safari jest wielozadaniowym wykrywaczem bardzo łatwym w użyciu, solidnie wykonanym i odpornym na pracę w każdych warunkach terenowych. Cechy
wymienione poniżej utwierdzą Cię w przekonaniu, że ten sprzęt jest idealnym wyborem dla każdego - od początkującego poszukiwacza zaczynającego przygodę z wykrywaczami
wieloczęstotliwościowymi do doświadczonego, wymagającego najwyższej jakości.
Cztery tryby pracy z możliwością modyfikacji oraz cztery tryby fabryczne: Safari oferuje możliwość wykorzystania jednego z czterech zaprogramowanych trybów pracy przygotowanych do
czterech najczęściej spotykanych rodzajów poszukiwań: monet, monet i biżuterii, pozostałych metali nieżelaznych oraz wszystkich metali. Każdy z tych typów zawiera optymalne ustawienia, aby jak
najłatwiej identyfikować charakterystykę preferowanych obiektów, pozwalając użytkownikowi maksymalnie wykorzystać czas na odnajdywanie tylko pożądanych przedmiotów. Wybrane ustawienie mogą
być zaprogramowane dla każdego trybu poszukiwania i zapamiętane jako jeden z czterech zdefiniowanych trybów.
11” cewka DD: Bardzo lekka, wodoodporna cewka wysokiej jakości, zapewniająca dużą głębokość detekcji, precyzyjne namierzanie i dużą swobodę manewrowania w terenie.
Polepszona reakcja na metal: Korzystając z opcji Trash Density wskazania ID i dźwiękowe są na bieżąco aktualizowane, kiedy cewka przesuwa się nad obiektem. Oznacza to skuteczniejsze
wykrywanie wartościowych obiektów w terenie o wysokim zaśmieceniu i pozwala na dokładniejszą identyfikację.
Doskonałe dopasowanie do mineralizacji gruntu: Zaawansowana filtracja mineralizacji gruntu w czasie poszukiwań, oznacza bardziej stabilną identyfikację i co za tym idzie polepszoną
dyskryminację.
Namierzanie: Precyzyjne i dokładne namierzanie z charakterystyczną zmianą dźwięku VCO w momencie zbliżania cewki do przedmiotu (zastosowana również w wykrywaczach serii Explorer).
Eliminacja wpływu gruntu: W pełni zautomatyzowana, zaawansowana cyfrowa filtracja zapewnia bezproblemowe poszukiwania w najbardziej niekorzystnych warunkach glebowych.
Eliminacja zakłóceń zewnętrznych: Automatyczny wybór najbardziej stabilnego kanału pracy wykrywacza, pozwala na poszukiwania pod liniami wysokiego napięcia lub w towarzystwie innych
wykrywaczy.
Stabilność pracy: Bardzo stabilna praca na lądzie i na plażach. Jak również mniejsza podatność na zakłócenia zewnętrzne niż w innych modelach wykrywaczy.
Bieżący pomiar głębokości zalegania: Pomiar głębokości aktualizowane na bieżąco w czasie poszukiwania oraz w trybie namierzania Pinpoint.
Przejrzysty układ panelu obsługi wykrywacza: Funkcje najczęściej używane w trakcie poszukiwań takie jak: Accept/Reject, Noise Cancel i Pinpoint są tak umieszczone na panelu obsługi, aby szybko
można było je ustawić lub zmodyfikować.
Ergonomiczne wykonanie: Solidnie wykonany uchwyt, doskonale wyważona obudowa, wyposażony w długi dolny wysięgnik oraz lekką cewkę zapewnia doskonałe wyważenie wykrywacza i poczucie
komfortu przez bardzo długi czas poszukiwań.
Wersja Pro Pack EU zawiera dodatkowo: ładowarkę sieciową, przewód USB, dedykowany akumulator NiMh, Słuchawki KOSS UR30

Specyfikacja
Długość wykrywacza

Regulowana od 1100 mm do 1370 mm

Waga w opakowaniu

2750g bez baterii

Waga wykrywacza

1650g bez baterii

Cewka

11” ultralekka, wodoodporna, podwójne D

Wyjście Audio

Głośnik wewnętrzny lub słuchawki

Wyjście słuchawkowe

6.3 mm stereo duży jack

Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD o rozdzielczo?ci 64 x 128 pixeli

Sygnał nadawczy

Pełne zakres częstotliwości – Full Band Spektrum
(FBS) jednoczesna emisja częstotliwości w zakresie
od 1.5kHz do 100kHz

Eliminacja wpływu gruntu

Automatyczna kompensacja wpływu gruntu –
zaawansowana filtracja cyfrowa

Dyskryminacja

Liniowa, wybiórcza w zakresie od -10 do +40

Wzorzec dyskryminacji użytkownika

Tak w zakresie od -10 do +40

Fabryczne tryby pracy

4 (Coin; Coin/Jewellery; Relic; All Metal)

Tryby pracy użytkownika

4 – możliwość modyfikacji i zapisywania

Eliminacja zakłóceń zewnętrznych

Tak – funkcja Noise Cancel

Namierzanie

Tryb statyczny ze wskazaniami wizualnymi i
dźwiękowymi

Regulacja czułości

W pełni zautomatyzowana i ręczna w zakresie od 0
do 20.
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Sygnał progowy

Regulowany w zakresie od 0 do 40.

Regulacja głośności

Regulowana w zakresie od 0 do 20.

Stopień zaśmiecenia terenu

High/Low

Zasilanie

12V (8 x 1.5 AA - alkaliczne) – baterie nie są
zawarte w zestawie

Patenty

US 4890064, US 5537041, US 5506506

3 Lata (36 miesięcy)
gwarancji międzynarodowej!!!

po zarejestrowaniu się na stronie www.minelab.com
w przeciagu 14 dni od zakupu bez rejestracji
gwarancja krajowa 24 miesiące

W skład zestawu wchodzi: detektor Safari, sonda (cewka) 11”DD, osłona sondy, ładowarka sieciowa, dedykowany akumulator
NiMh, adapter na baterie, słuchawki RPG PH-100R, kabel USB.

UWAGA!!! Istnieje możliwość zakupu tego detektora na raty w systemie
Santander!!!
aby tego dokonać należy złożyć zamówienie na wybrany detektor i:
- przy wyborze formy wysyłki wybrać - Kurier DPD (zakup na raty Santander)
- przy wyborze sposobu zapłaty - Raty Santander
Następnie po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych i zatwierdzeniu
zamówienia
nastąpi przekierowanie na stronę systemu Santander i trzeba będzie
wypełnić formularz ratalny
oraz bardzo ważne - go zatwierdzić, w innym przypadku całą procedurę
trzeba będzie powtórzyć od nowa.
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