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Wykrywacz metali Armand Prospector 4 +
ładowarka, słuchawki, torba

Cena: 1299.00 zł z VAT
(1056.1 zł netto)

Wykrywacz metali Armand Prospector 4 -
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Zestaw
Armand Prospector 4 – uniwersalny wykrywacz metali dla wymagających
Znajdzie militaria i monety. Pozwoli się łatwo obsługiwać i dostarczy niezapomnianych
wrażeń. Zadowoli każdego pasjonata historii i kolekcjonerstwa. Wykrywacz metali Armand
Prospector 4 to urządzenie, które łączy efektywność i wysoką jakość.
Dlaczego właśnie Armand Prospector 4?
●

●
●
●
●

●

●

●

●
●

●

●

Wykrywacz jest zawsze gotowy do pracy. Zasilanie akumulatorowe pozwala mu na wiele
godzin owocnych poszukiwań.
Niski pobór prądu zapewnia oszczędność i sprzyja ekologii.
Wbudowana latarka oświetla teren i ułatwia pracę.
Wykrywacz waży tylko 1,2 kg. Jest tak lekki, że zabierzesz go ze sobą wszędzie.
Całe poszukiwania wykonasz przy użyciu jednego urządzenia. Armand Prospector 4
wykrywa wszystkie metale, zarówno żelazne, jak i kolorowe.
Sonda wykrywacza jest całkowicie wodoszczelna. Żadne warunki nie przerwą Twoich
poszukiwań. Ażurową sondę wykonano z użyciem nowoczesnej technologii montażu
powierzchniowego SMD.
Złożenie urządzenia zajmie Ci tylko kilka chwil. Po złożeniu Prospector 4 zmieści się nawet
do plecaka.
Wykrywacz posiada gniazdo słuchawkowe kompatybilne z dowolnym typem słuchawek z
wtykiem mini jack stereo. Przełączenie na słuchawki zapewni Ci oszczędność baterii i
dokładniejszy odbiór sygnałów.
Dioda i sygnał dźwiękowy poinformują Cię o rozładowywaniu baterii.
Wykrywacz posiada przycisk zerowania. Jego naciśnięcie automatycznie dopasowuje
działanie do gruntu, wyrównując przy tym poziom sygnału.
Rurka nośna wykrywacza posiada regulowany podłokietnik i przyciskowe zatrzaski rurek.
To zapewnia ergonomię i wyjątkowy komfort.
Tradycyjny układ pokręteł i przełączników pozwoli Ci na łatwą i intuicyjną obsługę.

Mnogość funkcji i łatwa obsługa
Urządzenie wyposażone jest w test poziomu baterii realizowany przełącznikiem. Wbudowane
zasilanie akumulatorowe pozwala uzyskać znacznie dłuższy czas pracy i eliminujące
konieczność otwierania obudowy przy zmianie baterii. Pracą wykrywacza steruje się przy
pomocy pięciu pokręteł. Przełączniki umiejscowione z przodu obudowy pozwalają na
wybranie trybu pracy i kontrolę napięcia zasilania. Przełącznik wyboru pomiędzy Gruntem a
Dyskryminacją poprawia proces rozróżniania metali, niezależnie od trybu pracy.
Tryby detekcji
Armand Prospector 4 pozwala na pracę w trybie statycznym i dynamicznym.
●
●

W trybie pracy statycznej wykrywa w czasie bezruchu i w czasie poruszania sondą.
W trybie pracy dynamicznej automatycznie dopasowuje się do poziomu gruntu i wykrywa
tylko w czasie poruszania sondą.

Wykrywacz posiada wskaźnik detekcji na diodach świecących. Punkt świetlny przesuwa się w
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jedną stronę od środka przy wykryciu przedmiotu wykonanego z metalu kolorowego, a w
drugą stronę od środka dla przedmiotu wykonanego z żelaza i jego stopów. Wskaźnik ten
pozwala też sprawdzić poziom napięcia baterii.
Wykrycie metalu komunikowane jest dźwiękiem dochodzącym z głośnika. Po włączeniu
słuchawek głośnik zostaje automatycznie wyciszony.
Wysoka jakość wykonania
Uniwersalny wykrywacz metali Armand Prospector 4 to mocna i ergonomiczna obudowa.
Rurka aluminiowa pokryta jest lakierem piecowym gwarantującym trwałość i estetykę. W
wykrywaczu zastosowano nowoczesny typ rurki nośnej z regulowanym podłokietnikiem i
czarną pianką, a także przyciskowymi zatrzaskami rurek oraz sztywną rurkę z tworzywa.
Wykrywacz metali Armand Prospector 4 jest następcą popularnego Prospectora 3.
Zastosowano w nim elementy regulacyjne o lepszej ergonomii, oferujące wyższy komfort
pracy. Linia wykrywaczy Armand Prospector jest ulepszana od ponad 20 lat.
Armand Prospector 4:
●
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wykrywacz uniwersalny
różne tryby detekcji
wbudowane zasilanie
wbudowana latarka

W zestawie:
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wykrywacz metali Armand Prospector 4
ładowarka sieciowa
słuchawki
torba
instrukcja w języku polskim
24 miesięczna gwarancja

Specyfikacja:
●
●
●
●
●
●
●

●

typ wykrywacza: VLF, analogowy
częstotliwość: 7,8 kHz
tryby pracy: statyczna (z dyskryminacją lub bez) i dynamiczna (z dyskryminacją lub bez)
waga zestawu: 2,5 kg
średnica cewki: 28,5 cm
zasilanie: wbudowane akumulatory
czas pracy: około 15 godzin (zależy od czasu przez jaki wydawany jest dźwięk, jego
głośności oraz tego czy użyto słuchawki)
czas ładowania: około 8 godzin

Opinie o wykrywaczu:
●

Michał Majchrowicz, poszukiwacz - opinia
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