O melhor custo
benefício, uma
ferramenta de
alto valor para
recuperar o ouro
de forma eficiente.

Possui operação
totalmente automática
e vem com opções de
bobinas, de bateria e de
configurações da haste.
Se você procura um
desempenho superior,
além de excelente
sensibilidade ao ouro e
com ótimo preço, então,
este é o detector que você
estava esperando!
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“Encontrei minha primeira pepita dentro de uma hora; O mais
curioso foi que isso não ocorreu com um detector que eu havia
usado anteriormente. Encontrei muitas pedaços de ouro, sendo o
mais profundo com 3 polegadas em um terreno quente e variável."
Jonathan Porter
Profissional do Garimpo de Ouro na Austrália.

Recuperação de Ouro Extrema e Eficiente
O GOLD MONSTER 1000 transforma os iniciantes em especialistas,
é um detector com operação totalmente automática, com alto
desempenho e de fácil uso.
Desempenho VLF extra sensível •
Operação totalmente automática •
Produto fornecido com 2 bobinas •
Desenho à prova d'água* •
Altamente adaptável •
Início rápido e fácil •
Indicador de Oportunidade de Ouro

Alta Oportunidade de
Ouro

Baixa Oportunidade
de Ouro

Modo de Detecção

Sensibilidade Automática
Sensibilidade
automática e manual
para maximizar a
recuperação de
ouro.

Volume Ajustável

Ouro (Rejeitar Ferro)

Todos Metais Profundos

Ajuste de acordo
com a sua audição,
possui 6 níveis de
volume.

Adaptabilidade à Haste
Para máxima versatilidade, você
poderá usar qualquer haste com as
novas e inovadoras braçadeiras de
hastes universais e o adaptador para
fixar.
Modos de Detecção
Discriminação
Equilíbrio de Solo
Cancelamento de Ruído
Ajuste Automático
Ajuste de Volume
Tela
Comprimento do Detector
Peso do Detector (com bobina de 10" × 6")
Saída de Áudio
Bobinas (Padrão)
*À prova d'água / À Prova de chuva
Opções de Bateria
Tecnologia Principal

Ouro (Rejeitar Ferro), Todos Metais Profundos
Oportunidade de Ouro (alta/baixa)
(Easy-Trak) Automático
Automático (Na partida)
Manual 1-10, Automático, Auto+
1–6
LCD monocromática
1382 mm–944 mm (54.4"–37.2")
1.33 kg (2.94 lbs) (sem a bateria)
Alto-falante interno ou fones de ouvido de 3.5 mm (1/8")
Double-D de 10" × 6" e Double‑D de 5"
Bobina à prova d'água até 1 m (3 pés)
Caixa de controle resistente à chuva e a respingos de água
Li-Ion (incluída), 8 × Baterias AA (não estão incluídas)
45 kHz VLF

Visite www.minelab.com para
encontrar o seu revendedor
autorizado mais próximo
As imagens e gráficos servem apenas para fins ilustrativos; os produtos e especificações podem
variar dos apresentados nas ilustrações . | Minelab® e GOLD MONSTER 1000® são marcas
comerciais registradas da Minelab Electronics Pty Ltd. | 4907-0880-2-GM-MEA-PT
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