QUEST Χ10 ποιοτικοί ανιχνευτές μετάλλων – χρυσού,
στη ποιο χαμηλή τιμή!

Η QUEST μπαίνει δυναμικά στη παγκόσμια αγορά για
ποιοτικούς ανιχνευτές μετάλλων – χρυσού με χαμηλή τιμή,
παρουσιάζοντας τα QUEST Χ10 με απίστευτα χαρακτηριστικά.
Οι αδιάβροχοι ανιχνευτές μετάλλων QUEST X10 παρουσιάζουν
στο χειριστή πληροφορίες για το στόχο και παραμέτρους της έρευνας, τα οποία μέχρι σήμερα προσέφεραν
μόνον ανιχνευτές μετάλλων με πολύ ακριβότερη τιμή. Πλήκτρο αναγνώρισης και απόρριψης σήματος
εδάφους, διαχωρισμός μετάλλων με τόνους ήχου, οπτική ανάλυση στόχου με 10 κατηγορίες μετάλλων
και αριθμούς αγωγιμότητας. 4 προγράμματα λειτουργίας, προγραμματισμός απόρριψης ή αποδοχής
συγκεκριμένου μεταλλικού στόχου με το πάτημα ενός πλήκτρου, μέτρηση βάθους νομίσματος, επικέντρωση
PINPOINT, θύρες USB φόρτισης και υποδοχής ακουστικού. O ανιχνευτής μετάλλων QUEST Χ10 με τη ποιότητα
και τεχνολογία του, θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τους ανιχνευτές μετάλλων. Αφαιρέστε τη μεσαία
ράβδο, και ο QUEST X10 θα μικρύνει όσο χρειάζεται ώστε να γίνει ο τελειότερος παιδικός ανιχνευτής
μετάλλων. Με το QUEST Χ10 οι GARRETT πλέον βρήκαν τον ανταγωνιστή τους! Αποχωριστείτε τους παλιούς
ανιχνευτές μετάλλων σας τώρα, αποκτώντας έναν φθηνότερο και ποιο ποιοτικό: το QUEST Χ10!
QUEST Χ10 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
IP66 αδιαβροχοποιημένη προστασία
Προστασία οθόνης έναντι χαλικιών-λάσπης
Έξυπνο λειτουργικό σύστημα
USB φορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία Li
Ενσωματωμένος φακός
Ελαφρύ με ζυγισμένο βάρος
Εργονομική, ρυθμιζόμενη λαβή
Ράβδος 3 τεμαχίων
TurboD Δίσκος διείσδυσης σε βάθος
Για χρήση από αριστερόχειρες & δεξιόχειρες

QUEST Χ10 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ: CVX Compact VLF
ΟΘΟΝΗ: Φωτιζόμενη 3” LCD 60 x 45 mm
ΔΙΣΚΟΣ: αδιάβροχος TurboD Blade 24 x 14 cm
MΠΑΤΑΡΙΑ: 1000mAh Li-Po για 8~12 ώρες
ΦΟΡΤΙΣΗ: Micro USB pοrt
ΗΧΟΣ: buzzer & 3.5mm βύσμα ακουστικού
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: αδιαβροχοποίηση IP66
ΔΕΙΚΤΕΣ: Μπαταρίας, Έντασης, Αριθμός μετάλλου,
10 μπάρες κατηγοριών μετάλλου, Βάθος στόχου,
Επίπεδο ευαισθησίας,
Πρόγραμμα έρευνας με εικονίδιο,
Ψίθυρος, 8 τόνοι ήχου επιλεγόμενοι,
Προγραμματιζόμενοι αριθμοί απόρριψης μετάλλου.
4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Όλα τα μέταλλα, Νόμισμα, Κόσμημα, Πρόγραμμα χειριστή
ΡΑΒΔΟΣ: απο 104 cm έως 55 cm (λαβή έως υποδοχή δίσκου)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 7.99kHz
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ: 1 ~ 99
ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΡΑΤΣΟΥ: V σχήμα με βάση στερέωσης
ΒΑΡΟΣ: 850 gram (χωρίς μεσαία ράβδο) ~ 947gram
ΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΧΟΥ PINPOINT: Nαι
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ: Ναι
ΦΑΚΟΣ: Ναι
ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 ετών ανταλλακτικά και εργασία
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: Στα Ελληνικά με πλήρη υποστήριξη πελατών

QUEST X10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΟΘΟΝΗΣ

ΠΛΗΚΤΡΑ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΦΑΚΟ
& ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΘΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ
ΜΕΝU / ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ PINPOINT
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΒΑΘΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

QUEST Χ10 ΛΑΞΕΥΤΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Προηγμένος ηγετικός σχεδιασμός που ανεβάζει
για μια ακόμη φορά το πήχη.
Η κομψή και στιβαρή κονσόλα με προστασία έναντι
χτυπήματος στην οθόνη αντανακλά το πάθος
και τις απαιτήσεις των σοβαρών χειριστών
ανιχνευτών μετάλλων.

Πανάλαφρη ρητίνη που επιπλέει: Χημική τεχνογνωσία ειδικά
σχεδιασμένη για γέμιση πηνίων στους ανιχνευτές μετάλλων
QUEST, η οποία καθιστά τους δίσκους ελαφριούς και
γεροδεμένος για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ο δίσκος TurboD εμπεριέχει 2 τοξοειδή σχήματος
πηνία – το πομπό και δέκτη. Αυτός ο σχεδιασμός
παρέχει βαθύτερη διείσδυση και μεγαλύτερη
αξιοπιστία σε μεταλλεύματα του εδάφους.

QUEST X10 ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Οι ανιχνευτές μετάλλων QUEST της σειράς X προσφέρουν τη καλύτερη αναλογία βάρους
στην αγορά. Η γνωστή ράβδος μορφής Τ προσδίδει στην τελειότερη εμπειρία ανίχνευσης.

QUEST X10 ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΦΑΚΟΣ

3,5 mm ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
Εύκολης πρόσβασης υποδοχή ακουστικού
3,5 mm κρυμμένη κάτω από το
προστατευτικό καπάκι.

USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Απαλλαχθείτε από ακριβές και μη φιλικές
προς το περιβάλλον μπαταρίες του
εμπορίου. Η QUEST είναι η πρώτη εταιρία
που εισήγαγε φορτιζόμενες μπαταρίες USB
σε ανιχνευτές μετάλλων. Δώστε στον
ανιχνευτή σας μια αναζωογονητική πλήρη
φόρτιση είτε με φορτιστή πρίζας τοίχου,
Power bank ή ηλιακό φορτιστή στον
εξωτερικό χώρο.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ

QUEST X10 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΛΑΦΡΥ
Ο ανιχνευτής μετάλλων QUEST X10 έχει συνολικό
βάρος μόνον 945 g. Μπορείτε να τον λύσετε σε
κομμάτια και να τον συσκευάσετε για τη νέα σας
περιπέτεια με ευκολία.

ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ
Η καινοτόμα και απλή λύση που επιτρέπει
σε εσάς και το παιδί σας να μοιραστείτε
το QUEST X10. Το μόνο που χρειάζεται είναι
να αφαιρέσετε τη μεσαία ράβδο για να γίνει
το QUEST X10 ένας τέλειος παιδικός
ανιχνευτής μετάλλων.
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