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Link do produktu: https://www.greencamo.pl/rutus-optima-ver-20-detektor-wykrywacz-metali-p-223.html

RUTUS Optima ver. 2.0 - detektor /
wykrywacz metali
Cena

1 800,00 zł

Dostępność

Towar chwilowo niedostępny

Numer katalogowy

9006

Producent

Rutus

Opis produktu
!!! Już dostępna !!!
ARGO,PROxima i OPTIMA w nowej odsłonie !
- zmieniona konstrukcja mechaniczna
- zredukowana waga.
Teraz detektory są lżejsze i poręczniejsze!!!

Optima to nowy i niezawodny detektor naszej rodzimej produkcji!
Jesto to detektor przeznaczony głównie do poszukawiania monet..

• Automatyczne strojenie do gruntu, z podaniem parametrów gruntu (faza, poziom sygnału)
• Możliwość ręcznej korekty strojenia automatycznego
• Częstotliwość pracy 16kHz regulowana w 5 skokach
• Możliwość regulacji reakcji na kamienie magnetyczne
• Duży, czytelny wyświetlacz z podświetleniem
• Inteligentne menu - kieruje prosto do zmienianego ostatnio parametru
• Podstawowe regulacje (grunt, czułość, dyskryminacja) dostępne bezpośrednio w trybie pracy
• Dyskryminacja klasyczna
• Dyskryminacja wybiórcza (20 pozycji)
• Czułość regulowana (45 poziomów)
• Pin-point z podawaniem głębokości dla monet - pomiar niezależny od czułości
• Identyfikacja cyfrowa w zakresie od 0 do 80
• Możliwość ułożenia własnych dwóch niezależnych programów dźwiękowych
• Osobna regulacja wzmocnienia toru audio w dynamice
• Tory audio i identyfikacji na LCD - osobne - dzięki temu dźwięk jest miękki "analogowy"
• Regulacja głośności
• Gniazdo słuchawkowe
• Zasilanie 6 baterii AA 1,5 V (czas pracy około 30 godzin na bateriach alkalicznych)
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• Wykrywacz rozkładany na trzy części
• Waga wykrywacza bez baterii: 1500 g
• Dwa tryby pracy : dynamiczny, jednoczesny
• Regulacje dla pracy dynamicznej:
1. Poziom sygnału wiodącego
2. Ton sygnału wiodącego
3. Ilość tonów: 1, 3, program 1, program 2
4. Wzmocnienie audio (możliwość regulacji głośności w funkcji siły sygnału)
• Regulacje dla pracy jednoczesnej:
1. Poziom sygnału wiodącego
2. Ton sygnału wiodącego
3. SAT
4. Ilość tonów: 1, 3, program 1, program 2
5. Maskowanie krótkich sygnałów
Gwarancja 2 lata.
W komplecie z wykrywaczem dostarczana jest sonda eliptyczna o średnicy 23 x 20 cm w układzie DD (na zdjęciu z
wykrywaczem)
Dostępne do tego wykrywacza są także sondy:
1. eliptyczna 23 x 20 cm w układzie koncentrycznym (masa 450 g). Cena: 250 zł
2. okrągła koncentryczna śr 24 cm. Cena 250 zł
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