Χαρακτηριστικά από τον κατασκευαστή
• Υψηλή ευαισθησία για όλα τα μέταλλα
• Σταθερή λειτουργία σε δύσκολα εδάφη με μεταλλεύματα και θαλασσινό νερό
• Αξιοπιστία και εύκολος χειρισμός
• Γρήγορη κάλυψη μεγάλων εκτάσεων
• Γρήγορη ηχητική ανταπόκριση σε θαμμένα μέταλλα
• Αυτόματη αναγνώριση διαφόρων τύπων πηνίων ανίχνευσης
• Απλή ή διπλή επαγωγή ηλεκτρομαγνητικών παλμών, για ισορροπημένα ή διαφορικά
πηνία ανίχνευσης
• Οπτική ένδειξη χρονοκαθυστέρησης λήψης παλμών για αναγνώριση των μετάλλων
• Οπτικές ενδείξεις για υπολογισμό βάθους και κεντράρισμα.
• Εικόνες αναγνώρισης ευγενών – μη ευγενών μετάλλων*
• Εύκολη χρήση των ενδείξεων του κομπιούτερ σε οθόνη LCD
• Ειδική ρύθμιση για απόρριψη μικρών μετάλλων
• Ρύθμιση απόρριψης επιδράσεων από μαγνητικά εδάφη
• Δυνατότητα χρήσης περιφερειακών μονάδων, προγραμμάτων, πηνίων και αισθητήρων**
• Ενσωματωμένος ψηφιακός καταγραφέας, που με χρήση έξτρα προγράμματος ,βλέπετε τα
πιθανά σχέδια των θαμμένων μετάλλων**
• Θεωρητικά βάθη ως 12μ ανάλογα συνθηκών, εξοπλισμού, μεγέθους μετάλλου κλπ
* Η αναγνώριση θαμμένου στόχου λειτουργεί μόνο με τη χρήση πηνίου διπλού DD coil.
** Αυτές οι λειτουργίες είναι δυνατές με επιπρόσθετους ανιχνευτές, πηνία, software, όργανα GPS
navigation, καλώδια, μερικά από τα οποία υπάρχουν και άλλα βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής

More details at : www.deepmax.com
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Κουτί αναψυκτικού
0,33 lit
Μεταλλικό δοχείο
30Χ18Χ15 εκ

Με τα πηνία 2Χ2 μ και 3Χ3 μ έχει ακόμα μεγαλύτερα βάθη, και αναισθησία σε μικρά μέταλλα
Τιμή

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
0-10 ¨: Νόμισμα, δακτυλίδι, κρικάκι αναψυκτικού, αλουμινόχαρτο, χρυσό νόμισμα
10-20 Ορειχάλκινα, ασημένια, νικελένια νομίσματα
20-30 Κουτί αναψυκτικού, μικρά κομμάτια σιδήρου
30-50
Σιδερένια αντικείμενα , καρφιά 50-60 Σιδερένιο κιβώτιο, όπλα κλπ,
60-80 Μεσαίου μεγέθους χαλκός, ορείχαλκος, ασήμι,80-100 Μεγάλα ορειχάλκινα, χρυσά ασημένια κλπ

