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RUTUS ALTER 71 28 DD
Cena

2 800,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
RUTUS ALTER 71 z DD28
RUTUS ALTER 71 WYKRYWACZ WIELOTRYBOWY
ALTER 71 To sprzęt za pomocą którego możesz śmiało szukać małych
drobiazgów jak i bardzo głębokich obiektów. Dzięki bardzo szybkim
filtrom gruntu wykrywaczem możemy pracować nawet na silnie
zaśmieconych miejscach. Z kolei tryby statyczne pozwolą nam na
bardzo głębokie poszukiwania obiektów które leżą poza granicami
klasycznych wykrywaczy dynamicznych.
Wykrywacz posiada gotowe i mocne programy fabryczne ( włącz i
szukaj) odpowiednio dobrane do różnych poszukiwań. Każdy użytkownik
ma pod ręką również menu gdzie znajdzie funkcje dzięki którym jeszcze
lepiej będzie mógł za każdym razem optymalnie dostosować wykrywacz
do poszukiwania oczekiwanych przedmiotów w danym terenie.
Kupując u mnie sprzęt zawsze możesz liczyć na dodatkowe telefoniczne
szkolenia oraz w razie szybkich pytań z terenu po prostu zadzwonić.

DANE TECHNICZNE :

Przestrajanie częstotliwości w zakresie 4.4 kHz - 18.4 KHz Skok przestrajania 0.2
kHz
Automatyczne strojenie do gruntu

wygenerowano w programie shopGold

Informacja o poprawności strojenia
7 programów fabrycznych + 4 użytkownika
Tryby pracy: Dynamiczny z dyskryminacją, All metal, Jednoczesny
Czułość - 90 poziomów
Dyskryminacja - zakres 0-120 lub -90 +90
Dyskryminacja wybiórcza - 120 punktów
Pinpoint
Korekta kamieni magnetycznych
Regulacja szybkości reakcji (filtry gruntowe) - 8 poziomów
Maskowanie krótkich sygnałów - 7 poziomów
Regulacja poziomu sygnału wiodącego
Regulacja tonu sygnału wiodącego
Wzmocnienie statyki
VCO
SAT
Wzmocnienie audio
Głośność żelaza
6 profili dźwiękowych + 3 użytkownika
Rodzaj ID (zakres 0-120 lub -90 +90)
Czas podtrzymania informacji na LCD
Wzmocnienie ID
Głośność
Podświetlenie
Wbudowany cyfrowy nadajnik audio
Waga z bateriami (6 ogniw AA) - 1630 g

Specyfikacja

DANE TECHNICZNE :

Przestrajanie częstotliwości w zakresie 4.4 kHz - 18.4 KHz Skok przestrajania 0.2
kHz
Automatyczne strojenie do gruntu

wygenerowano w programie shopGold

Informacja o poprawności strojenia
7 programów fabrycznych + 4 użytkownika
Tryby pracy: Dynamiczny z dyskryminacją, All metal, Jednoczesny
Czułość - 90 poziomów
Dyskryminacja - zakres 0-120 lub -90 +90
Dyskryminacja wybiórcza - 120 punktów
Pinpoint
Korekta kamieni magnetycznych
Regulacja szybkości reakcji (filtry gruntowe) - 8 poziomów
Maskowanie krótkich sygnałów - 7 poziomów
Regulacja poziomu sygnału wiodącego
Regulacja tonu sygnału wiodącego
Wzmocnienie statyki
VCO
SAT
Wzmocnienie audio
Głośność żelaza
6 profili dźwiękowych + 3 użytkownika
Rodzaj ID (zakres 0-120 lub -90 +90)
Czas podtrzymania informacji na LCD
Wzmocnienie ID
Głośność
Podświetlenie
Wbudowany cyfrowy nadajnik audio
Waga z bateriami (6 ogniw AA) - 1630 g

Instrukcja obsługi
RUTUS ALTER 71

Gwarancja

2 lata
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