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Link do produktu: https://www.greencamo.pl/nokta-impact-28dd-detektor-wykrywacz-metali-p-606.html

NOKTA Impact 28DD - detektor /
wykrywacz metali
Cena

2 875,00 zł

Dostępność

Towar chwilowo niedostępny

Numer katalogowy

11000701

Kod producenta

11000701

Kod EAN

8699394007010

Producent

NOKTA Detection Technologies

Opis produktu
Według producenta jest to najmocniejszy i najbardziej wszechstronny wykrywacz metali w historii! Najnowsze dziecko szybko
rozwijającej się firmy Nokta posiada 3 zmienne częstotliwości: 5 kHz – 14 kHz – 20 kHz zapewniające optymalne parametry
szukania dla wszystkich typów obiektów.
Wykrywacz IMPACT posiada 12 wbudowanych trybów fabrycznych zapewniających stabilną pracę, nawet w tak trudnym
terenie jak morskie plaże i podłoża o wysokiej mineralizacji. Cechuje go wytrzymała i ergonomiczna budowa (kabel od cewki
chowany w żerdzi), możliwość uaktualniania samemu oprogramowania przez kabel USB i 3 częstotliwości do wyboru!
Główne cechy wykrywacza
12 trybów fabrycznych
2 tryby All Metal (z dyskryminacją audio)
8 trybów z dyskryminacją – 2 Tony / 3 Tony / 4 Tony / 99 Tonów / Głęboki / Podłoża o wysokiej przewodności / VLX1 i VLX2
Strojenie do gruntu
Automatyczne / Ręczne / Śledzenie
Dyskryminacja wybiórcza
W pełni regulowana dyskryminacja wybiórcza, umożliwiająca filtrowanie pojedynczych wartości lub zakresów wartości
identyfikacyjnych.
Tone Break
Regulowane przedziały tonowe umożliwiają użytkownikowi zmianę zakresu sygnalizowanego przez dany ton.
Sygnalizacja żelaza
Możliwość całkowitego wyciszenia lub zmniejszenia natężenia sygnału dźwiękowego dla przedmiotów ferromagnetycznych.
Tony
Regulowane tony sygnalizujące cele i sygnał progowy (150 Hz – 700 Hz)
iSAT
Unikalna funkcja zapewniająca stabilną pracę wykrywacza przez eliminację fałszywych sygnałów wywołanych wysoką
mineralizację podłoża i gorące kamienie w trybach z dyskryminacją oraz zapobiegająca „odpływaniu” sygnału progowego,
spowodowanego zmianami temperatury w trybach statycznych.

Wskaźnik mineralizacji magnetycznej
Pokazuje wartość mineralizacji podłoża
Dodatkowe funkcje dostępne za naciśnięciem jednego przycisku!
Podbicie Audio, Normalizacja ID, Głębokość
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Podświetlany wyświetlacz
FD / Save
Proste zapamiętywanie ustawień i przywracanie nastaw fabrycznych.

Specyfikacja techniczna
Zasada działania: VLF
Częstotliwość: 5kHz - 14kHz - 20kHz
Częstotliwość audio : 150Hz - 700Hz regulowana
Tryby poszukiwań : 12 (2 statyczne, 2 All Metal, 8 z dyskryminacją)
Sygnalizacja żelaza: Tak
Przedział tonów: Tak
Dyskryminacja wybiórcza: Tak
Strojenie do gruntu : Automatyczne / Ręczne / Śledzenie
Dokładne namierzanie: Tak
Zmiana częstotliwości : Tak
Wibracje : Tak
Wzmocnienie: 01 - 99
Identyfikacja : 00 - 99
Cewka : 18 x 28 cm (7" x 11") DD
Wyświetlacz : LCD
Podświetlenie : Tak
Latarka LED : Tak
Waga : 1.8 kg
Długość : 107 cm - 143 cm regulowana
Zasilanie : 4 x baterie alkaliczne typu AA

Zestaw zawiera:
Wykrywacz metali Nokta IMPACT
Cewka: IM28 - DD 28 cm x 18 cm (11” x 7”)
Słuchawki przewodowe,
4 x AA baterie
Kabel USB
Polska instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna

Detektor objęty jest 2 letnią gwarancją producenta.
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