Experimente a emoção da descoberta!
Encontre mais tesouros escondidos nos mais variados tipos de solo com o versátil detector Safari.
Nos parques, em praias de água salgada, o Safari combina uma detecção precisa, sensível e profunda, tanto
pela sua simplicidade quanto pelo seu excelente desempenho para encontrar TESOURO!

Ventajas:
•

Rápido y fácil de instalar - simplemente conecte y puedes ir detectando.

•

Puedes encontrar tesoros más valiosos y cavar menos basuras!

•

Localiza el objetivo muy precisamente y asegura una recuperación más
rápida del objetivo

•

Detecta en aguas poco profundas, no es pesado, y tiene la bobina Double-D impermeable.

•

Mayor capacidad para encontrar objetivos valiosos con la tecnología FBS.

Resgatado do mar
Encontrei este anel na linha das ondas em cerca de 6 a 8 “
polegadas com o meu Safari. Deu como sinal de ouro e com
certeza era ouro. Um excelente detector para praia.

JB - NJ, EUA

Características:
•

Quatro módulos pré-programados de Detect Mode, os quais permitem que você comece a detectar imediatamente.

•

Oferece um módulo com quatro tipos de detecção e pode ser progr.amado para atender às suas necessidades - personalize o seu detector.

•

Configuração de Densidade de Lixo ajustável para ajudá-lo a encontrar tesouros valiosos, mesmo que eles estejam perto de alvos indesejados.

•

Função de Pinpoint para localizar o seu alvo com precisão - indicadores visuais e de áudio para informar com máxima precisão.

•

Ultra-leve,com bobina de 11 polegadas, tipo Double-D e impermeável, combinando alto desempenho com grande profundidade de detecção.

•

Tecnologia FBS (Espectro de Banda Completa) que penetra no solo com múltiplas freqüências , identificando mais tesouro do que lixo.

Módulo de Moeda

Módulo para Relíquias

Ativa o módulo para
Detecção de Moedas

Ativa o Módulo para Detecção de
Relíquias

Módulo de Moedas & Jóias

Módulo para Metais

Ativa o Módulo para detectar
Moedas & Jóias

Ativa o Módulo para Detecção de Metais

Cancelar o Ruído

Ligar

Elimina o ruído de
interferência elétrica

Liga e desliga (on/off )
o Safari

Pinpoint (Localizador de Precisão)

Aceitar / Rejeitar

Ajuda a localizar a posição exata de um alvo

Aceita ou Rejeita um
alvo detectado

Minus & Plus (Menos & mais)

Menu

Permite ajustes fáceis para as
configurações do menu

Fornece acesso às
configurações adicionais

Acessórios*

Especificações técnicas
Comprimento

Ajustável de 43 “a 54”

Peso

3,6 libras excluindo as baterias

Bobina

de 11 “polegadas ,leve,DoubleD, impermeável

Bobina FBS 800

Capa resistente
às condições
climáticas

Baterias
recarregáveis NiMH
Pacote de Bateria

Haste para
pessoa
alta

Carregador
de carro

Bolsa de
Transporte

Fones de
ouvido
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