QUEST X5 - QUEST X 10 φυλλάδιο

QUEST X5 & QUEST X10 νέοι ανιχνευτές μετάλλων στη χαμηλότερη τιμή!

Οι νέοι ανιχνευτές μετάλλων σειράς Χ της QUEST παρέχουν ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή
της αγοράς. Τα QUEST X5 & QUEST X10 ενσωματόνουν το νέο ανάγλυφο σχεδιασμό με όλα
τα απαραίτητα χαρακτηριστικά. Τα QUEST X5 & QUEST X10 εξοπλίζονται με το δίσκο TurboD
Blade για βαθιά διύσδειση και καλύτερη απόδοση σε δύσκολες συνθήκες μεταλλεύματος
εδάφους. Και οι δύο ανιχνευτές είναι φορτιζόμενοι με USB συμβατή με τα δεδομένα των
σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών. Η αδιάβροχη κονσόλα τους εξασφαλίζει ότι οι ανιχνευτές
μετάλλων μας θα παραμένουν απολύτως ασφαλείς στη βροχή και την υγρασία!.
QUEST X5
Πλατφόρμα ανίχνευσης CVX Compact VLF
Οθόνη: 3” LCD 60 x 45 mm
Δίσκος: αδιάβροχος TurboD Blade 24 x 14 cm
Mπαταρία: 1000mAh Li-Po για 8~12 ώρες
Φόρτιση: Micro USB pοrt
Ηχος: buzzer & 3.5mm βύσμα ακουστικού
Προστασία: αδιαβροχοποίηση
Δείκτες: Μπαταρίας, Έντασης, Αριθμός μετάλλου,
5 μπάρες κατηγοριών μετάλλου, Βάθος, Επίπεδο
ευαισθησίας. Πρόγραμμα έρευνας
Τρόποι έρευνας: Όλα τα μέταλλα, Νόμισμα, Κόσμημα
Ράβδος: απο 104 cm έως 55 cm (λαβή έως υποδοχή
δίσκου)
Συχνότητα: 7.99kHz
Αριθμοί αναγνώρισης στόχου: 1~99
Υποδοχή μπράτσου: V σχήμα με βάση στερέωσης
Βάρος: 850 gram(χωρίς μεσαία ράβδο)~947gram
Λειτουργία επικέντρωσης PINPOINT: Nαι
Αναγνώριση σήματος εδάφους: Ναι
Φακός: Ναι

QUEST X10
Πλατφόρμα ανίχνευσης CVX Compact VLF
Οθόνη: 3” LCD 60 x 45 mm
Δίσκος: αδιάβροχος TurboD Blade 24 x 14 cm
Mπαταρία: 1000mAh Li-Po για 8~12 ώρες
Φόρτιση: Micro USB pοrt
Ηχος: buzzer & 3.5mm βύσμα ακουστικού
Προστασία: αδιαβροχοποίηση
Δείκτες: Μπαταρίας, Έντασης, Αριθμός μετάλλου,
10 μπάρες κατηγοριών μετάλλου, Βάθος, Επίπεδο
ευαισθησίας. Πρόγραμμα έρευνας, Ψίθυρος,
Τόνοι ήχου, Προγραμματιζόμενοι αριθμοί στόχου
Τρόποι έρευνας: Όλα τα μέταλλα, Νόμισμα,
Κόσμημα, Θέση ρυθμίσεων χειριστή
Ράβδος: απο 104 cm έως 55 cm (λαβή έως υποδοχή
δίσκου)
Συχνότητα: 7.99kHz
Αριθμοί αναγνώρισης στόχου: 1~99
Υποδοχή μπράτσου: V σχήμα με βάση στερέωσης
Βάρος: 850 gram(χωρίς μεσαία ράβδο)~947gram
Λειτουργία επικέντρωσης PINPOINT: Nαι
Αναγνώριση σήματος εδάφους: Ναι
Φακός: Ναι,
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ΑΠΟΔΟΣΗ
Σχεδιασμένοι στην συμπαγή πλατφόρμα CVX, συχνοτήτων VLF οι ανιχνευτές μετάλλων
QUEST της σειράς Χ, απευθύνονται σε αρχάριους χειριστές που επιθυμούν ποιο εκτενή
μενού χειρισμών και σταθερές επιδόσεις. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους δίσκους
της σειράς QUEST Q, όπως πχ. τον Raptor και τους επερχόμενους μεγαλύτερους.
Με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και επεξεργαστή γρήγορης ταχύτητας, διασφαλίζουν
καλή ταχύτητα ανακάλυψης στόχου και έρευνα ανεπηρέαστη από τις ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές της καθημερινότητας. Διατηρήσαμε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες όπως
πλήκτρο ακύρωσης εδαφικών παρεμβολών με ανεβοκατέβασμα του δίσκου, ψηφιακή
αναγνώριση ταυτότητας στόχου, επικέντρωση κα.

QUEST X5 - QUEST X10 φυλλάδιο
ΔΙΣΚΟΙ
• Δίσκος TurboD Blade δοκιμασμένος
απο έμπειρους ερευνητές παγκοσμίως,
με καλή φήμη
• Ελαφρύς & ανοικτός σχεδιασμός με
άριστη κατανομή βάρους. ανακαλύπτει
στόχους μέσα σε μεταλλικά σκουπίδια
• Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει δωρεάν
κάλυμμα δίσκου
• Επανασχεδιασμένη προστασία εσοχής
καλωδίου, ποιο ανθεκτική από ποτέ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Οι ανιχνευτές μετάλλων QUEST της σειράς Χ έχουν την ίδια δομή με τη σειρά QUEST Q.
Η κονσόλα χειρισμών επενδύεται από χυτό, μαλακό πλαστικό TPU. Τα πλήκτρα
καλύπτονται άψογα κάτω από τη στρώση του για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ο καινοτόμος σχεδιαστικά προφυλακτήρας χώματος που προεξέχει δεν είναι απλά
διακοσμητικό στοιχείο αλλά παρέχει μεγαλύτερη προστασία έναντι ατυχημάτων από
πτώσεις στο έδαφος. Ο νέος λαξευτός σχεδιασμός διαμαντιού στο πίσω κέλυφος δείχνει
νεότερος. Βελτιστοποιημένη λαβή και αναλογίες κονσόλας που είναι μικρότερη και ποιο
άνετη από τις παραδοσιακές.

Σκίαστρο & προστασία οθόνης

Διαμαντωτή λάξευση κονσόλας
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ΡΑΒΔΟΣ
Συνεχίζουμε το αρχικό σχέδιο σχήματος Τ με ευθεία ράβδο. 3 τεμάχια ευθείας ράβδου
που ρυθμίζεται για ενήλικες και ανήλικες με ύψος 1.9 έως 1.2 μέτρα. Η λαβή επίσης
ρυθμίζεται σε 3 θέσεις. Για χρήση με παιδιά απλά αφαιρείται η μεσαία ράβδος και
συνδέεται η επάνω στη κάτω. Δεν απαιτείται η αγορά άλλων υλικών.

104~55cm

1,2,3 θέσεις

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
• Εύκολης πρόσβασης βύσμα ήχου, συμβατό με τα ποιο συνήθη 3.5 mm handsfree
ή ακουστικά.
• Η σειρά X της QUEST φορτίζει με θύρα USB. Απλά συνδέοντας το φορτιστή
του κινητού σας, ο ανιχνευτής μετάλλων θα φορτίσει τη μπαταρία του σε λίγες ώρες.
• Η ένταση ήχου ρυθμίζεται γρήγορα και εύκολα από τα πλήκτρα στο πλάι.
• Ο φακός LED επιτρέπει να συνεχίζετε την έρευνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

LED φακός

3.5mm βύσμα ακουστικού

micro USB port
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