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XP Pin-pointer MI -6 +
Końcówka magnetyczna
Cena

769,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
MI-6 Pinpointer + ( końcówka magnetyczna Końcówka magnetyczna do pointera MI -4 i MI -6 ,ułatwiająca wyszukiwanie
drobnych detali ferromagnetycznych korpus wykonany metodą wtrysku ciśnieniowego z polipropylenu wysoko udarowego
.Przy prawidłowo wykonanej zamianie zapewnia szczelność w środowisku wodnym nie mniejszą niż oryginalna.
Należy pamiętać iż zastosowany magnes neodymowy jest znacznie mocniejszy od zwykłych magnesów więc nie wolno zbliżać
i go na odległość mniejszą niż 10 cm od przedmiotów które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem silnego pola magnetycznego
)
MI-6 Pinpointer posiada wiele innowacyjnych funkcji w porównaniu z podobnymi produktami na rynku, między innymi:
- szybkie łączenie MI-6 z Panelem RC
- sygnał audio jest przesyłany łączem radiowym bezpośrednio do detektora DEUS i słuchawek bezprzewodowych
- system tłumienia i eliminacji zakłóceń między MI-6 a detektorem DEUS.
- akumulator litowo-polimerowy o długiej żywotności baterii do 90 godz.
- wodoszczelny / zatapialny do 6 metrów
- 7 programów P1-P
- zaawansowane poziomy ustawień sterowane poprzez Menu panela RC w detektorze DEUS:
- 50 poziomów czułości
- regulacja dźwięku audio tj. zmiana tonów
- 2 tryby dźwięku audio tj. narastający lub impulsowy
- na ekranie wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- 4 programy
- tryb odnajdywania MI-6 – możliwość zlokalizowania zgubionego MI-6 w terenie, nawet po kilku tygodniach po wyłączeniu
- szybka łączenie pomiędzy MI-6 a detektorem DEUS
- identyfikacja celu: graficzny wykres obrazujący rodzaj znaleziska
Fabryczna zawartość opakowania MI-6:
- detektor Pinpointer MI-6
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- kabura obrotowa
- smycz do przypinania MI-6
- kabel USB do ładowania ( bez zasilacza 230V )
- instrukcja obsługi EN
- dodatkowo dodajemy instrukcję obsługi PL oraz kartę gwarancyjną

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

