သပ္ရပ္ျပီး ေရစိုခံသည့္
ေရႊရွာေဖြစက္
ေျမအေနအထားတိုင္းတြင္ ေရႊရွာေဖြျခင္း
ေျမျပင္ႏွင့္ ေရေအာက္တြင္ ရွာေဖြရန္
ခက္ခဲသည့္ ေရႊအစိုင္အခဲငယ္မ်ားအား
ရွာေဖြပါ။
“၀.၀၄ မွ ၀.၀၉ ဂရမ္
အရြယ္အစားရွိသည့္
ေရႊအစိုင္အခဲငယ္ေလး
မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္ရွာေဖြေတြ ့
ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၀.၀၇ ဂရမ္သာ ရွိတဲ့ အပိုင္းအစေလးမွ
အလြန္တိက်ျပတ္သားတဲ့ အခ်က္ျပမႈရရွိခဲ့ တယ္။
ဤေသးငယ္ေသာ အပိုင္းအစေလးအတြက္ေတာ့
တစ္ကယ္ကို ေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။”
Jonathan Porter - ကြ်မ္းက်င္ ရွာေဖြမႈ ပညာရွင္

•

သ
 ပ္ရပ္၍ အႀကမ္းခံျခင္း

•

၁
 ၀ ေပ ( ၃ မီတာ) အထိ ေရစိုခံႏိုင္ျခင္း

•

လ
 ြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

•

အ
 သံႏွင့္ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တုန္ ့ျပန္မႈ

•

စ
 ြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသည့္ MPF နည္းပညာ

ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုး သတၱဳရွာေဖြေရး နည္းပညာ

၈ လက္မရွိ
မိုႏိုလု(ပ္) ကိြဳင္
ကာဘြန္ ဖိုက္ဘာ
လက္ကိုင္
လက္ကိုင္ရိုး

ေျမအေနအထားတိုင္းတြင္ ေရႊရွာေဖြျခင္း

လက္တန္း

SDC 2300 သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသည့္ အလယ္အလတ္ တန္းစား
ေရႊရွာေဖြစက္ျဖစ္ျပီး ေျမျပင္ႏွင့္ ေရေအာက္တြင္ ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲသည့္
ေရႊအစိုင္အခဲငယ္မ်ားအား ရွာေဖြရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ဤသပ္ရပ္ျပီး
ေရစိုခံသည့္ ေရႊရွာေဖြစက္တြင္ တပ္ဆင္ရ လြယ္ကူျပီး အသံုးျပဳရ
လြယ္ကူေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား
ပါ၀င္ပါသည္။
ေရႊအစိုင္အခဲမ်ားႏွင့္ အပိုင္းအစမ်ားအား
အျမန္သာရွာေဖြလိုက္ပါ။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား-

ေရစိုခံ နားႀကပ္
အစြပ္
ရွာေဖြသည့္
နည္းလမ္းမ်ား

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္-

သပ္ရပ္မႈ
၁၅.၇ လက္မ (၄၀၀ မီလီမိတာ) အရြယ္အစားရွိျပီး
၈.၅ လက္မ ( ၂၁၆ မီလီမီတာ) အရြယ္ထိ
ေခါက္လို ့ရျပီး သယ္ရလြယ္ကူသည္။
ေက်ာပိုးအိတ္အမ်ားစုႏွင့္ လက္ဆြဲအိတ္မ်ားတြင္
ထည့္ႏိုင္သည္။

ေရစိုခံႏိုင္မႈ
ကမ္းေျခႏွင့္ ျမစ္ႀကမ္းျပင္မ်ားတြင္ ရွာေဖြရန္အတြက္
ေရအနက္ ၁၀ေပ (၃မီတာ) အထိ ႏွစ္ျမွဳပ္ႏိုင္ျပီး
ကုန္းႏွင့္ေရ အကူးအေျပာင္း တြင္လည္း
အခက္အခဲမရွိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

အႀကမ္းခံႏိုင္မႈႏွင့္ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူမႈ
Military Grade ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္မႈျဖစ္ျပီး
ရွာေဖြစက္တစ္ခုသည္
အခက္ခဲဆံုးအေျခအေနတြင္ပင္ ေကာင္းမြန္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ရွာေဖြရ လြယ္ကူမႈ
ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲသည့္ ေရႊအစိုင္အခဲငယ္မ်ားရွိရာ
ေ၀းလံ၍ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္
အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ အလ်င္ျမန္ဆံုး ရွာေဖြေပးပါသည္။

ကိြဳင္

၈ လက္မ အရြယ္ရွိ Monoloop အ၀ိုင္း

အသံထြက္ရွိမႈ

နဂို ရွိရင္းစြဲ အသံခ်ဲ ့စက္ Koss 100 Ohn နားႀကပ္ (ပါ၀င္ျပီး)
Koss ေရစိုခံ နားႀကပ္ (မပါ၀င္ပါ)

ျပသမႈ

9 LEDs မွ ရွာေဖြျခင္း၊ ဘက္ထရီ အေျခအေန ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ
အဆင့္ (၁ ဘက္ထရီ နည္းေႀကာင္း သတိေပး ျခင္း LED) တို ့ကို
ေဖာ္ျပေပးသည္။

အလ်ား

ဆန္႔ထုတ္ျပီး - ၁၅၀၀ မီလီမီတာ (၅၉.၁ လက္မ)
ေခါက္သိမ္းျပီး - ၄၀၀ မီလီမီတာ (၁၅.၇ လက္မ)

အေလးခ်ိန္ (ဘက္ထရီႏွင့္ နားႀကပ္
မပါ၀င္ပါ)

၂.၃ ကီလို (၅.၁ ေပါင္)

ဘက္ထရီ (4xC Cell)

1.2V 5000mAh အားျပန္သြင္းႏိုင္သည္
(ဓါတ္အားသြင္းကိရိယာပါ၀င္သည္)
1.5V Alkaline (မပါ၀င္ပါ)

ရွာေဖြသည့္ နည္းလမ္းမ်ား

သာမန္ (၁-၅ တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ)
ေဆာ့တ္ (၁-၃ တုန္ ့ျပန္ႏိုင္မႈ)

ဆူညံသံ ပယ္ဖ်က္မႈ

အလိုအေလ်ာက္ျဖန္႔က်က္ရိုက္မွတ္သည္။

ေျမျပင္ အေနထားမွ်တမႈ

အလိုအေလ်ာက္ေျမျပင္ရွာေဖြျခင္း (AGT), ေျမျပင္
အေနထားမွ်တမႈ ကို လ်င္ျမန္စြာ ညွိႏိုင္းေပးသည္။

တံု႔ျပန္ႏိုင္မႈ

အသံ အဆင့္ ၉ ဆင့္

အသံေန အသံထား

အနိမ့္ ၊ အျမင့္

ထုတ္လႊင့္ျခင္း ႏွင့္ နည္းပညာ

လႈပ္ရွားမႈ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ Multi Period Fast (MPF)

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ တြဲဘက္ပစၥည္းမ်ား

ေရစိုခံ နားႀကပ္ လက္ဆြဲအိတ္

ျပည္တြင္း အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား

4907-0790
ဤ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ရုပ္ပံုႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းမ်ား သည္ ရုပ္ပံုထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဤပစၥည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လက္စြဲ စာအုပ္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
Minelab, SDC 2300 ႏွင့္ MPF တို ့သည္ Minelab Electronic Pty. Ltd. ၏ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ျပီး မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျပီး ျဖစ္သည္။

Minelab Electronics Pty. Ltd.

Minelab International Ltd.

Minelab Americas Inc.

Australia, Asia & Oceania

Europe, Middle East & Africa

North, South & Central America

Tel: +61 (0) 8 8238 0888
Email: minelab@minelab.com.au

Tel: +353 (0) 21 423 2352
Email: minelab@minelab.ie

Tel: +1 888 949 6522
Email: info@minelabamericas.com

ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ လူအမ်ား၏ ကံႀကမၼာမ်ားအား
ေျပာင္းလဲေပးသည္

စစ္မွန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ
ေရြး၀ယ္ပါ။
အတုအပ ျပဳလုပ္ျခင္းအား ေရွာင္ႀကဥ္ပါ။

ဤ စက္ကိရိယာအား
Minelab SMS
Verification Program
ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

