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Wykrywacz metali Armand Dominator 3

Cena promocyjna:
2500.00 zł z VAT
(1544.72 zł netto)

1900.00 zł z VAT

Armand Dominator 3 – uniwersalny wykrywacz metali dla wymagających
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Prosta i intuicyjna obsługa. Ogromna dokładność, różne tryby pracy, latarka, akumulator i
możliwość personalizacji ustawień. Wykrywacz metali Armand Dominator 3 ma wszystko,
czego potrzebuje pasjonat poszukiwań terenowych. Praca z nim to przyjemność i szybkie
rezultaty.
Dlaczego właśnie Armand Dominator 3?
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Wykrywacz jest uniwersalny. Pozwala odnaleźć zarówno żelazne, jak i kolorowe metale.
Możesz z nim szukać militariów i monet.
Obsługa wykrywacza jest prosta, bo wszystkie nastawy są widoczne jednocześnie. Taki
efekt jest nieosiągalny w wykrywaczach z LCD.
Armand Dominator 3 posiada 2 tryby pracy: tryb statyczny i dynamiczny.
Urządzenie obsługuje dyskryminację typu kolor/dźwięk, żelazo/cisza oraz kolor/dźwięk
wysoki, żelazo/dźwięk niski.
Wykrywacz pozwoli Ci na regulację różnych parametrów: dopasowania do gruntu,
głośności (siły dźwięku), czułości (zasięgu) oraz dyskryminacji (poziomu odrzucania żelaza i
stali).
Armand Dominator 3 posiada diodowy wskaźnik sygnału i rodzaju metalu.
Gniazdo słuchawkowe mini jack jest kompatybilne z większością słuchawek dostępnych na
rynku.
Wbudowane akumulatorki nie posiadają efektu pamięci, tak więc ich pojemność nie spada
w czasie użytkowania.
Armand Dominator 3 posiada diodę, która sygnalizuje ładowanie.
Wykrywacz można rozłożyć na 3 elementy i spakować do torby.
Wodoodporna sonda z wytrzymałym przewodem zalewana jest niekruszącą się masą.
Posiada solidny wtyk włączany w równie solidne gniazdo w sterowniku.
Rurka urządzenia wykonana jest z solidnego aluminium, lekka i wytrzymała. Komfortu
pracy dostarcza też regulowany podłokietnik.
Jakość wykonania

Wykrywacz metali Armand Dominator 3 został wyprodukowany z elementów najwyższej
jakości. Jest dopracowany w każdym calu, a trwała obudowa, wypraska wodoodpornej sondy
i sztyca z karbonu gwarantują wiele lat bezawaryjnego działania. Dominator 3 obsługuje
dyskryminację „cisza/dźwięk” i dyskryminację wysokości tonu na rodzaj metalu. Wykonanie
dopełnia jeszcze 10-obrotowe pokrętło do regulacji gruntu.
Komfort pracy
Sposób wykonania wykrywacza Dominator 3 ma na celu ułatwienie poszukiwań. Konstrukcja
jest lekka i ergonomiczna. To daje Ci możliwość wielogodzinnej pracy. Wszystkie elementy
zostały rozmieszczone na obudowie w taki sposób, by dostęp do nich był szybki i wygodny.

Dominator 3 – ulepszenia względem Dominatora 2
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Nowocześniejsza obudowa sterownika.
Zastosowanie minimalistycznego wystroju panelu przedniego sterownika.
Wytrzymalszy przycisk zerowania o krótszej drodze reakcji.
Lepsze mocowanie sterownika do rurki nośnej.
Rurka łącząca sondę z rurką wykonana z włókna węglowego (karbon) zapewnia sztywność
konstrukcji.
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Sonda ma nowocześniejszy kształt, a jej większa powierzchnia skutkuje lepszymi zasięgami.
Wprowadzono oznakowanie sondy.
Wbudowana latarka oświetla pole poszukiwań.

Armand Dominator 3:
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wykrywacz uniwersalny dla wymagających
różne tryby detekcji
wbudowane zasilanie
wbudowana latarka
solidna konstrukcja

W zestawie:
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wykrywacz metali Armand Dominator 3
ładowarka sieciowa
słuchawki
pokrowiec
instrukcja w języku polskim
24 miesięczna gwarancja

Specyfikacja:
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typ wykrywacza: VLF, analogowy
częstotliwość: 7,8 kHz
tryby pracy: statyczna (z dyskryminacją lub bez) i dynamiczna (z dyskryminacją lub bez)
waga: 1,45 kg
wymiary sondy: 31,5 x 24,5 cm
zasilanie: wbudowane akumulatory
czas pracy: około 10 godzin (zależy od czasu przez jaki wydawany jest dźwięk, jego
głośności oraz tego czy użyto słuchawki)
czas ładowania: około 8 godzin
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