Detector de Ouro Para Todos os Terrenos

Detector de Ouro
Compacto
à Prova D’água
Encontre pepitas com peso inferior a
um grama em terra seca e submersa!
“Consegui encontrar pepitas
pequenas com pesos entre
0,04 e 0,09 gramas. Um
fragmento de 0,07 gramas
fez disparar um sinal positivo.
Para um fragmento minúsculo como
este, 7 polegadas é impressionante.”
Jonathan Porter - Prospector Profissional

•

C
 ompacto e robusto

•

À
 prova d’água até 10 pés (3 m)

•

F
 ácil de utilizar

•

R
 esposta sonora e visual ao alvo

• Tecnologia MPF de alto desempenho

Bobina
monoloop
de 8 polegadas
Haste
Integralmente de
Fibra de Carbono

Detector de Ouro Para Todos os Terrenos

Punho
Apoio do
braço

O SDC 2300 é um detector de ouro de gama média e alto
desempenho, perfeito para localizar aquelas pepitas com
peso inferior a um grama tão difíceis de encontrar em terra
firme e submersa. Este detector compacto e à prova d’água
possui controles fáceis de usar e não requer montagem.

Tomada para
Auriculares à
Prova d’água
Modos de
Detecção

Encontre rapidamente mais
garimpos e mais pepitas de ouro!
Especificações:

Vantagens

Compacto

Bobina

Monoloop Redonda de 8''

Dobrável, ficando com um tamanho
portátil, 8,5” (21,6 cm) por 15,7” (40 cm).
Cabe em uma bolsa de mão e na maioria
das mochilas.

Saída Áudio

Alto-falante incorporado
Fones Koss de 100 ohm (fornecidos)
Fones Koss à prova d’água (não fornecidos)

Visor

9 LEDs indicam detecção, estado da bateria e Nível
Limite (1 LED de aviso de bateria fraca)

Comprimento

Aberto: 150 cm (59,1")
Fechado: 40 cm (15,7")

Peso (sem bateria e fones)

2,3 kg (5,1 lbs)

Baterias (4 x células C)

Recarregáveis a 1,2 V e 5000 mAh (fornecidas com o carregador)
Alcalinas de 1,5 V (não fornecidas)

Modos de Detecção

Normal (Gama de sensibilidade 1-5)
Sal (Gama de sensibilidade 1-3)

Cancelamento de Ruído

Exploração automática

Ajuste de sensibilidade
ao solo

Rastreamento automático do solo (AGT)
Ajuste rápido de sensibilidade ao solo

Limite

9 níveis de áudio

Frequência Áudio (Tom)

Baixa, Alta

Transmissão e Tecnologia

Indução de impulso, Multi Período Rápido (MPF)

Acessórios Opcionais

Fones à prova d’água, mochila de transporte

À prova d’água
Totalmente submersível até 10 pés (3 m)
para detecção em leitos de rios e no litoral,
o que lhe permite transitar facilmente da
terra para a água.

Robusto e não requer
montagem
Construção de nível militar, detector
inteiriço concebido para operar nas
condições mais difíceis.

Localiza facilmente garimpos
Buscar rápida e eficientemente em locais
remotos e de difícil acesso para encontrar
aqueles depósitos de ouro agrupados
difíceis de encontrar.

O seu revendedor local é:

Compre Genuíno
Pare com as Falsificações.

Produto compatível com
o Programa de Verificação
por SMS da Minelab.
4907-0792-2
As imagens e gráficos utilizados nesta brochura são somente para fins ilustrativos. Consulte o manual do produto para informações de operação detalhadas. Minelab, SDC 2300 e MPF são marcas registadas da Minelab Electronics Pty. Ltd. Aplicam-se patentes.

Mudamos a Sorte das Pessoas
Minelab Electronics Pty. Ltd.

Minelab MEA General Trading LLC

Minelab International Ltd.

Minelab Americas Inc.

Austrália e Ásia-Pacífico
+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

Oriente Médio e África
+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

Europa e Rússia

América do Norte, Central e do Sul
+1 630 401 8150
info@minelabamericas.com

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

