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Detector de metal

EURO ACE

ENTRETENIMENTO
HOBBY
PRAIA - CAMPING
LUCRATIVO

Garrett

Categoria Hobby
Diversão

DETECTOR DE METAL EURO ACE GARRETT
MODERNO - PRÁTICO - DIVERTIDO - BARATO!
CAÇADOR DE RELÍQUIAS

O EURO ACE Garrett é um detector de metal de fácil manuseio, Digital. É só ligar, ajustar a sensibilidade,
escolher o modo de procura e trabalhar.
O balanço de solo do EURO ACE Garrett é executado automaticamente, sem a necessidade de algum
manejo manual.
Nenhum ajuste a mais. As vezes um simples toque no botão para procurar no modo All Metal, Jewelry,
Custom, Relics ou Coins.
No modo All metal, detecta todos os metais. No modo de pesquisa Jewelry e Relics, detecta metais
dourados. No modo Custom você faz a programação de objetos a ser detectados ou não. E no modo Coins,
detecta moedas e metais prateados. É um simples detector para uso em praias, parques, campos, bosques,
lugares históricos, locais de lazer ao público, tesouros rasos, etc..
Detector indicado para objetos perdidos pelo homem.
A vantagem do EURO ACE do seu antecessor ACE 150 e ACE 250 é a capacidade de eliminar certos metais indesejáveis. Com o EURO ACE
você pode trabalhar no modo silencioso olhando no Visor LCD os objetos de metais que são detectados. O EURO ACE também oferece o
comando de centralização de alvo, PINPOINT que ajuda a localizar o centro do metal enterrado. A bobina 9x11 oval DD proporciona maior
estabilidade no solo.

Mais facilidade na
discriminação férrea e não
férrea
Mais resolução visual

CARACTERISTICAS
•O

EURO ACE possui características de um detector que vale muito mais • Procura tesouros ao toque - É só ligar o detector com um toque
no botão. O EURO ACE ajusta automaticamente sobre os minerais presentes no solo e está pronto a todo segundo! • O EURO ACE tem 12
posições de identificação gráfica de alvos ID (Identificação e Discriminação) para eliminar objetivos não desejados • Indicador de
profundidade contínua, COIN DEPTH • 8 (Oito) níveis de sensibilidade • Controlado por microprocessador • Discriminação auditiva ID com 3
(três) diferentes tons para dourado = ouro, ferro, prata • Alto-falante de tons nítidos • Centralizador de alvo, PINPOINT - para determinar a
localização exata do alvo detectado • As bobinas da serie ACE são intercambiáveis • Entrada para fone de ouvido • Amplo Visor LCD
•Indicador de bateria fraca • Ajustado por toque • Discriminador Aceita e Rejeita • Leitura de profundidade até 20 cm,mais do que isto só
detecta o metal • Pesquisa silenciosa somente no VISOR LCD se desejar • De peso leve e ajustável a altura do usuário • Incluso - Manual
Inglês/Espanhol, resumo Português, 4 (quatro) pilhas AA de 1,5V alcalina descartável e instrução em DVD inglês • É só ligar e trabalhar •
Bobina 9x11 polegadas impermeável.

ESPECIFICAÇÃO
· Bengala ajustável de 100cm encolhida a 130cm estendida · Bengala de 3 (três) partes acoplável uma na outra · Bengala Inferior de plástico
resistente, Mediana e Superior de alumínio leve, dourado · Peso 1,2 Kg - Transporte: 4Kg · Freqüência 8,25 kHz VLF · Incluso 4 pilhas AA
alcalinas descartáveis de 1,5V • Controles e programas ajustáveis - SENSITIVITY, com 8 (oito) níveis de sensibilidade - CUSTOM –
DISCRIM • GARANTIA 12 MESES • 5 (Cinco) diferentes Modo de pesquisa com discriminação: All Metal - Detecta todos os metais;
Jewelry - Metais dourados; Relics - Metais dourados e prateados; Custom - pesquisa programada pelo usuário; Coins - Moedas e prateados
• ELIM - Comando Aceita ou Rejeita metal detectado apresentado na escala da tela de LCD •
Programas / Comandos fixos de
fábrica - All Metal - Jewelry - Relics – Coins.
ACESSÓRIOS INCLUSOS: • Caixa de controle EURO ACE • Bengala de 3 partes e 1 parafuso plástico para fixar a bobina na Bengala Inferior
• Bobina elíptica PROFORMANCE de 9x11DD polegadas impermeável • Fone de ouvido • 4 (quatro) pilhas AA de 1,5V descartável • Manual
Inglês/Espanhol/Resumo Português. DVD inglês.
ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS: • Carregador de pilhas • Pilhas recarregáveis • Bobina 10 x 14DD e Bobina 9x12CC
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