االفضل وباقل سعر ,اداة
ذات قيمة فعالية من اجل
افضل اداء ي� العثور عىل
الذهب
من ي ز
م�اتها انها تعمل بشكل
ت
وتا� مع خيارات
اوتماتيك بلكامل ي
ي
من االطباق ,والبطاريات وعىص
حمل قابلة للتعديل او االستبدال.
اذا كنت تبحث عن اداة عالية
الحساسية ف ي� الكشف عن الذهب
وبسعر جيد جدا ,هذا هو الجهاز
الذي كنت بانتظاره!

ا
ل
ك
ا
ش
ف
ا
ت
ا
ل
و
س
أ ع
شهرة في إفريقيا

ن
ان�
"وجدت اول قطعة ذهب بعد ي
حوال فساعة ,من المضحك ي
وجدتها ي ف� منطقة كنت قد حفرتها سابقا ,ي� اخر المطاف وجد عدة
قطع من الذهب ,اعمقها كانت عىل بعد  3انج ي ف� ارض معدنية".
جونثان بورتر

خب� تنقيب عن الذهب ,ت
اس�اليا
ي

اعىل كفائة ف ي� العثور عن الذهب

المبتدئ� اىل ت
مح� ي ن
ين
ف� من خالل نظام
ان جهاز وحش الذهب  1000يحول
عال االداء.
االل كليا وبطريقة سهلة االستخدام ,جهاز ي
التشغيل ي
عال الحساسية VLF
• اداء ي
• نظام تشغيل يال بلكامل
• مع ي ن
طبق� للبحث
• قابلية عالية للتعديل
• نظام تشغيل سهل ورسيع

ش
مؤ� احتمالية الذهب
احتمالية ذهب منخفظة

حساسية اوتماتيكية
احتمالية ذهب مرتفعة

حساسية اوتماتيكية و يديوية
من اجل زيادة نسبة حصولك
على الذهب

مستوى صوت قابل للتعديل

نظام الكشف
ذهب(نظام رفض الحديد)

عميق جميع المعادن

عدل الصوت بما يناسبك ,من
خالل  6مستويات للصوت

عىص حمل قابلة للتعديل
امكانية عالية للتنوع ,حيث يمكنك استخدام اي عصى
حمل متوفرة لديك باستخدام المشبك المخصص
والذي يمكن استخدامه مع اي عصى حمل.

نظام الكشف
نظام ي ز
التمي�
الموازنة االرضية
الغاء الضوضاء
تعديل الحساسية
تعديل مستوى الصوت
شاشة العرض
طول الجهاز
وزن الجهاز (مع الطبق ")6"×10
اختيارات الصوت
االطباق (القياسية)
خيارت البطارية
التكنلوجيا

ذهب(رفض الحديد) ,عميق جميع المعادن
ش
مؤ� احتمالية الذهب(عالية\منخفظة)
اوتماتيكية (سهل -متعقب)
اوتماتيك (عند تشغيل الجهاز)
ي
يدوي  ,1-10يال  ,يال+
6–1
شاشة كرستال سائل احادية اللون
 1382مم 944-مم (")37.2"–54.4
لي�ا) بدون البطارية
 1.33كغم ( 2.94ب
سماعة داخلية او سماعة رأس  3.5مم (")1\8
" 6"×10دبل دي و " 5دبل دي
ليثيوم (مع الجهاز) قابلة للشحن ,حامل بطاريات يستوعب  8نوع ( AAالبطاريات يغ�
متوفرة مع الجهاز)
 45كهرتز VLF

Minelab Electronics Pty. Ltd.

أستراليا وآسيا والمحيط الهادي

+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

Minelab MEA General Trading LLC

الشرق أ
الوسط وأفريقيا

+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

تعرف عىل الوكيل أ
القرب إليك بع�
الموقع www.minelab.com
4907-0878-1
متغ�ة من المعروضGOLD MONSTER 1000® and Minelab® ,
الصور والرسوم هي من اجل االغراض التوضيحية ,الفقرات والتوصيفات قد تكو ي
ت ن
و� www.minelab.com
هي عالمات تجارية مسجلة شل�كة  | Minelab Electronics Pty Ltd.للعثور عىل اقرب وكيل لك قم بزيارة الموقع االلك� ي

Minelab International Ltd.

أوروبا وروسيا

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

Minelab Americas Inc.

أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى
+1 630 401 8150
info@minelabamericas.com

