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Link do produktu: https://sklepzprl.pl/wykrywacz-detektor-metalu-wodoodporny-dl-105-cm-zasieg-2-m-sbs-md-1-p-2186.html

Wykrywacz
detektor metalu
wodoodporny dł.
105 cm zasięg 2
m SBS-MD-1
Cena

389,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1009318

Opis produktu
Numer producenta: Steinberg Systems 10030304
Profesjonalny wykrywacz metali SBS-MD-1 pozwoli na znajdowanie takich przedmiotów jak monety czy biżuteria. Detektor
sprawdzi się również w ustalaniu przebiegu przewodów elektrycznych w ścianach oraz podłogach. Precyzyjna cewka
poszukiwawcza jest w stanie wykrywać przedmioty znajdujące się na głębokości do 200 cm. a wodoodporna konstrukcja
umożliwia korzystanie z urządzenia podczas deszczu i w płytkiej wodzie.
Łatwy w obsłudze panel sterujący pozwala na ustalenie różnych trybów pracy. Wykrywacz można ustawić tak. aby
wyszukiwał wszystkie metale (ALL METAL) lub określone rodzaje (DISC). Do dynamicznego przeszukiwania obszaru
przyda się funkcja MOVE. a tryb PINPOINT umożliwi precyzyjne wskazanie lokalizacji przedmiotu. Urządzenie wyposażono
w sygnał dźwiękowy. a także wychylny wskaźnik informujące o odległości metalowego elementu od detektora.
Wykrywacz dzięki swojej niewielkie wadze pozwala na wygodną pracę. Regulowana długość wysięgnika (755 - 1050 mm)
oraz możliwość dopasowania kąta ustawienia sondy sprawiają. że korzystanie z urządzenia jest bardzo komfortowe. Sprzęt
jest zasilany przez 2 baterie 9 V. co wpływa na energooszczędność detektora.
Cechy produktu:
-

Skuteczność - detekcja metalowych elementów na głębokości do 2 m.
Wszechstronność - do wykrywania wszystkich lub wybranych metali.
Wygoda - czytelny panel sterujący. niewielka waga i możliwość regulacji urządzenia.
Odporność - wodoodporna konstrukcja pozwala na korzystanie ze sprzętu podczas deszczu.

Parametry techniczne
Model
Nr katalogowy
Stan artykułu
Średnica sondy
Zasięg poszukiwania
Długość całkowita
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SBS-MD-1
10030304
Nowy
18.8 cm
200 cm – duże obiekty
25 cm – małe obiekty. monety
755-1050 mm
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Częstotliwość robocza
Gniazdo słuchawkowe
Bateria
Wymiary (DxSxW)
Waga
Wymiary wysyłki (DxSxW)
Waga wysyłki
W zestawie:
- Wykrywacz metali
- Instrukcja PL
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6.5-6.8 kHz
3.5 mm
2x 9V
21.00 x 19.00 x 104.60 cm
0.95 kg
54.00 x 22.00 x 13.00 cm
1.70 kg

