LOCALIZE ALVOS COM VELOCIDADE E
PRECISÃO EM CONDIÇÕES ADVERSAS.

• Tom de identificação de ferro
• À prova d'água até 3m (10 pés)
• Indicação sonora e por vibração
• Sensibilidade ajustável
• Alta visibilidade
• Coldre e cordão de segurança

Dois modelos estão disponíveis:
PRO‑FIND 15* e PRO‑FIND 35

“Um localizador da Série PRO‑FIND é
obrigatório para qualquer caçador de
metais. A tecnologia DIF torna o PRO‑FIND
claramente o melhor da categoria!"
– Gordon Heritage, Reino Unido
Um localizador da série PRO‑FIND é uma peça essencial no seu kit de ferramentas de detecção.

Os localizadores da série PRO‑FIND lhe auxiliam a localizar com precisão alvos dentro de um orifício pequeno
ou fresta, onde um detector de metais de bobina não teria acesso. Isso proporciona menores buracos, menor
perturbação ambiental e menor tempo de recuperação do alvo.
Tom de identificação de ferro

Tecnologia DIF

Duas respostas diferentes lhe ajudam a diferenciar lixos ferrosos
de tesouros não ferrosos. Muito útil com detectores que não
discriminam.

A tecnologia Livre de interferências no detector (DIF) da
Minelab reduz significativamente a interferência com um
detector de metais em operação, quando o localizador é desligado, ao
desacoplar o campo magnético da bobina do localizador.

À prova d'água até 3 m / 10 pés

Leitura adicional

Projeto robusto à prova d'água ideal para localização em praias e
rios. O companheiro perfeito para um detector à prova d'água.

Indicação sonora e por vibração

Leia o Artigo da Base
de Conhecimento
'Tecnologia DIF' no site
Minelab.

Leia o blog Discussão
sobre Tesouro do
Gordon Heritage no
site da Minelab.

Assista o vídeo
demonstrativo no
canal Minelab Metal
Detectors, no YouTube.

Tom sonoro e vibração que se intensificam a medida que a sonda
se aproxima do alvo, facilitando a sua recuperação, especialmente
quando submerso!

Sensibilidade ajustável
Cinco níveis de sensibilidade lhe permitem ajuste preciso para
penetração máxima e ruído mínimo em todo tipo de solo. Fácil
ajuste com teclas +/– separadas.

Alta visibilidade – com alarme de perda
O amarelo vivo do corpo do PRO‑FIND é facilmente visto para
facilitar sua localização, assim você não irá deixá-lo para trás após
escavar. Localize rapidamente seu localizador esquecido com o
conveniente alarme de perda.

Coldre e cordão de segurança incluídos
Um cordão de segurança e um coldre resistente, semirrígido, que
se prende a qualquer cinto deixará seu PRO‑FIND sempre a postos.
Idiomas do Guia de inicialização
English

Français

Especificação
Identificação de alvo
Sensibilidade
À prova d'água
Indicação sonora
Indicação por vibração
Lanterna LED
Bateria
Tempo de bateria
Comprimento
Peso
Acessórios
†

Português

Español

PRO‑FIND 15
Não
Fixo
Apenas a prova de respingos
Apenas ligado
Não
Não
9V PP3 (não incluída)
30 horas nominais
237 mm (9,3 pés)
193 g (6,82 oz)
Coldre

русский

Монгол хэл

PRO‑FIND 35
Tom de identificação de ferro†
Ajustável (5 níveis)
À prova d'água até 3m (10 pés)
Ligado, Desligado
Sim
Sim
9V PP3 (incluída)
30 horas nominais
237 mm (9,3 pés)
193 g (6,82 oz)
Coldre, cordão de segurança

O tom de identificação de ferro é eficaz quando a sonda está a 10–15 mm (aprox. 1/2") de um objeto ferroso.

4907-0906-2-PT

* PRO‑FIND 15 não inclui todos os recursos listados. Consulte a tabela de especificações para verificar todos os recursos
do PRO‑FIND 15. | As imagens e gráficos são meramente ilustrativos; O itens e especificações podem variar dos
exibidos. | Minelab®, PRO‑FIND® e DIF™ são marcas registradas da Minelab Electronics Pty Ltd.
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