A Corrida Global pelo Ouro continua...

Características
Modo de Prospecção Específico desenvolvido para encontrar OURO
Bobina Elíptica DD de 18.75kHz Padrão para cobertura de solo e profundidade eficaz
Discriminação da Máscara de Ferro Digital elimina lixos
Equilíbrio do Solo Automático Verdadeiro elimina falsos ruídos de solo para você poder ouvir sinais sutis
de ouros pequenos
Cancelamento de Ruído Efetivo reduz a interferência
Bateria leve e de longa duração
Fácil de aprender e simples de operar – User Manual (Manual do Usuário) e Gold Start Field Guide (Guia
de Introdução ao Campo de Ouro) fornecidos
A tecnologia VFLEX também oferece as opções 3kHz e 7.5kHz com a troca de acessórios de bobina
É também um grande detector de moedas com discriminação altamente precisa e identificação
numérica de objeto

“Ótimo para a praia e
sensacional nos campos de ouro.”
Frederic H.

Pacote de Ouro X-TERRA 705
O X-TERRA 705 é o carro-chefe da Série X-TERRA da Minelab.
Ele oferece o máximo em flexibilidade para a prospecção
de OURO, moeda, relíquia e caça ao tesouro. Usando a
bobina de frequência de 18.75kHz como padrão, o Pacote
de Ouro X-TERRA 705 foi especialmente configurado para
a prospecção de ouro com as avançadas funções de Iron
Mask Discrimination (Discriminação da Máscara de Ferro) e
Ground Balance (Equilíbrio do Solo) que são perfeitas para a
detecção em solo de campo de ouro mineralizados.
O controle de discriminação da Máscara de Ferro pode ser
ajustado precisamente para a sua configuração preferida para
que rejeite lixo férreo mas ainda detecte pepitas de ouro.
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As configurações extremamente versáteis de Ground
Balance (Equilíbrio do Solo) incluem as operações Normal
e Beach (Praia), junto com as funcionalidades Auto, Manual
e Tracking (Rastreamento). Além disso, a função Ground
Balance Offset (Compensação de Equilíbrio do Solo) permite
que você otimize o seu X-TERRA 705 para condições de
solo específicas oferecendo a melhor combinação de
processamento de sinais eletrônicos de fábrica e sua própria
experiência da área de busca local.

Tecnologia Interior
A tecnologia VFLEX faz uso de eletrônicos digitais e
processamento de sinais sofisticados para obter uma
detecção precisa. Isso oferece desempenho confiável e
imunidade aprimorada a condições ambientais, tais como:
a mineralização do solo, interferência eletromagnética e
variações de temperatura. As bobinas VFLEX são construídas
e calibradas com precisão. Toda vez que o detector é
iniciado a caixa de controle e a bobina estabelecem
comunicação por meio de uma conexão de dados e unemse para dar a você o desempenho ideal!
Consulte www.minelab.com para obter mais informações.
4907-0923-1 Brochure, X-TERRA 705 Gold Pack 2P US Letter Portuguese

Especificações Técnicas
Extensão

Ajustável de 1220mm a 1420mm

Peso

1300g, incluindo as baterias

Bobina

10 polegadas Elíptica DD de 18.75kHz resistente à água

Saída de Áudio

Alto-falante interno ou fones de ouvido (¼” (6.3mm)) tomada do estéreo

Display Visual

Grande, LCD com luz de fundo fácil de ler

Transmissão

Onda seno de frequència única VFLEX

Opções de Frequência
da Bobina

3 (Alta 18.75 kHz, Baixa 3kHz, Média 7.5 kHz)

Modos de Detecção

2 (Prospecção, Moeda & Tesouro)

Padrões de Discriminação

4 + Todos Metais + Máscara de Ferro

Padrões Personalizados

4

Escala de Discriminação

28 Segmentos

Identificação do Objeto

Display digital numérico & ID tom de áudio

Intervalo Numérico
(Números ID do Objeto)

-8 a 48

ID de Tom de Áudio

1, 2, 3, 4, Multi (28)

Equilíbrio do Solo

Normal, Beach (Praia), Auto, Manual (0–90), Tracking (Rastreamento),
Tracking Ground Balance Offset (Rastreamento da Compensação de
Equilíbrio do Solo)

Localizar com precisão

2 Modos (Auto e Sizing (Por Tamanho))

Ajuste da Sensibilidade

1-30

Canais de Cancelamento
de Ruído

5 (-2, -1, 0, 1, 2), Manual & Auto

Limiar

Ajustável (–5–25)

Ajuste de Volume do Objeto

Ajustável (0-30)

Memória

Configurações do usuário armazenadas quando as baterias são removidas

Alarme de Bateria Baixa

Sim, Visual & Audio

Baterias

4 x AA Alcalinas (não estão incluídas)

Acessórios de Bobinas

9 polegadas LF concêntrico, 9 polegadas MF concêntrico, 9 polegadas
HF concêntrico, 6 polegadas MF concêntrico, 6 polegadas HF DD, 10.5
polegadas MF DD, 10.5 polegadas HF DD (não estão incluídas)

Outros Acessórios

Discos derrapantes, Fones de Ouvido, Haste curta, Cobertura ambiental da
Caixa de Controle, Bolsa para carregar o Detector, Bolsa de ferramentas &
lixo da Minelab (não estão incluídos)

Garantia

3 anos

Minelab Electronics Pty. Ltd.

Minelab MEA General Trading LLC
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