"PRO-FIND 25 karmaşık düşük nitelikli ortamlarda hedef büyüklükleri
hakkında doğru bilgi sağlar, potansiyel bir madeni para sinyali ile
yakınlardaki 'boyutu değişken' düşük nitelikli hedefler arasındaki farkı
kolaylıkla ayırt edebilirim."
Alan Test Cihazı

Hassas Hedef Nokta Tespiti
Madeni paraların, yüzüklerin, hazine ve altının yerini hızlı ve
doğru bir şekilde tespit eder. PRO-FIND 25, nesne algılama araç
kitinizin önemli bir parçasıdır.
•

Ayarlanabilir hassasiyet

•

İki modlu işlem

•

Dayanıklı su geçirmez yapı

•

LED flaş ışığı

•

Parazitsiz Dedektör (DIF)

Dünyanın En İyi Metal Arama Teknolojileri

Hassas Hedef Nokta Tespiti

LED flaş ışığı

Hedef Nokta
Tespit Alanı

Sonda yanal tespit alanı

Hassasiyet/Mod düğmeleri

Güç düğmesi

Hoparlör

Vidayla sabitlenmiş
pil kapağı

Avantajlar:
Orantılı ses/titreşim yanıtı

LED flaş ışığı

Daha doğru bir saptama için PRO-FIND 25, gömülü hedeflerin
derinliğini orantılı titreşim ve ses yanıtı ile belirtir. Hedef nokta tespit
sondası hedefe yaklaştıkça, titreşim ve sesin yoğunluğu artar.

Düşük ışık şartlarında ve derin deliklerde hedef nokta tespiti
yaparken hedefleri kolaylıkla görün.

Ayarlanabilir hassasiyet

Cihazın kolayca taşınması için kemere monte edilen kılıf.

PRO-FIND 25'in ayarlanabilir hassasiyeti ile hedeflerin kesin
konumlarının alanını daraltın. Ayarlanabilir hassasiyet, derindeki
hedeflerin konumlandırılması için arttırılabilir ya da küçük hedeflerin
konumlarının doğru bir şekilde belirlenmesi için azaltılabilir.

Kılıf dahildir

VLF teknolojisi
VLF (Çok Düşük Frekans) geleneksel bir tek frekans sinüs dalga
transmisyon teknolojisidir. Bu güvenilir dizayn, değişken zemin
koşullarına karşı daha yüksek gürültü dayanıklılığına sahiptir.

İki modlu işlem
İki moddan birini seçin - Ses ve Titreşim ya da sessiz aramalar için
Sadece Titreşim.
Dayanıklı su geçirmez yapı
Dalgıç sonda ucu. Hedef nokta tespit aracının tamamı suda
yıkanabilir.
Sonda yanal hassasiyeti
Sonda yanal tespit alanı (360°) hedef yerlerinin, deliğin duvarlarında
kolaylıkla tespit edilmesini sağlar.

Parazitsiz Dedektör teknolojisi
PRO-FIND 25'in gelişmiş dizaynı, çoğunlukla diğer nokta tespit
cihazlarına bağlı olarak ortaya çıkan yanlış sinyal ve gürültüyü
ortadan kaldırır. Parazitsiz Dedektör teknolojisi, kapatıldığı zaman;
bobinin manyetik alan bağlantısını kopararak çalışan bir metal
dedektör ile karışmasını engeller.
Uzunluk

9.3 inç (237 mm)

Çap

1.6 inç (41 mm) gövde, 0.8 inç (20 mm) sonda

Pil ile birlikte Ağırlık

6.82 oz (193.5 g)

Otomatik kapanma

Pil

9 volt PP3 (dahil değil)

Pil ömründen tasarruf etmek için PRO-FIND 25, 8 dakikalık
hareketsizlik ardından kendiliğinden kapanır.

Pil Ömrü

30 saat nominal (alkalin pil)

Garanti

24 ay

Yerel bayiniz:

Hedefleri Belirleme
PRO-FIND 25 hedef nokta tespit cihazı,
metal bir bobin dedektörünün uymadığı
durumlarda, gömülü hedeflerin yerlerini
deliklerde doğru bir şekilde tespit etmenizi
sağlar. Bu, daha küçük deliklerde, daha
az çevresel bozulma ve daha hızlı hedef
kurtarma zamanı ile neticelenir.
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