
Dostupné doplňky* 
8” FBS 
sondal 11” & 8” 

kryty sond     uzavřené 
1600/1800mAh 
 bateriové bloky Bateriové pouzdro 

Pro AA baterie Spodní tyč z 
Uhlíkového vlákna Prodloužená  

spodní tyč 
Koss UR-30RPG 
Sluchátka      Sluchátka 

  
Brašna 

na detektor Kopací  
náčiní  Síťová  

nabíječka 
Nabíječka do auta 

12V 
 

*Standardní a volitelné doplňky se mohou lišit dle regionu, země či modelu. Prosíme, abyste se vždy o aktuální nabídce informovali u svého Minelab      
 dealera.  

Technická specifikace 
Délka 
Váha balení 
Váha detektoru 
Sonda 
Audio Výstup 
Vstup pro sluchátka 
Visuální displej 
Přenos 
Odladění vlivů země 
Diskriminace 
Možnost vlastního nastavení diskriminace 

Pracovní režimy (nastavené) 
Pracovní režimy (osobní) 

Automatické odrušení (skenování) 

Pinpoint 
Nastavení citlivosti 
Threshold 
Nastavení hlasitosti signálu 
Hustota výskytu odpadů 
Baterie 
Patenty 

Nastavitelná od 110 cm (43“) po 137 cm (54“) 
2,75 kg (6 lbs) bez baterií  
1,65 kg (3.6 lbs) bez baterií  
11” odlehčená, voděodolná 2D  
Vestavěný reproduktor či sluchátka  
¼” (6.3mm) stereo jack 
64 x 128 pixel LCD  
FBS 
Souběžný multifrekvenční přenos v pásmu od 1,5 kHz do 100 kHz  
Odladění  půdy  -  pokročilá digitální filtrace  
Lineární (od -10 do +40 diskriminačních možností ) 
Ano (-10 až +40) 
4 (Mince; Coin/Jewellery; Relic; All Metal) 
4 (Nastavitelné/Uložení) 
Yes  
Bezpohybový se  zvukovými a visuálními indikátory  
Plně automatické / Manuální (0-20)  
Nastavitelný (0-40) 
Nastavitelný (0-20) 
Vysoký / Nízký  
12V alkalický zdroj (8 x 1.5 AA – baterie nejsou součástí balení ) 
US 4890064, US 5537041, US 5506506 

Váš Český prodejce je: 
 
Marek Mlejnský 
Pražská 572 
25401  Jílové u Prahy 
 
Tel: +420 731 102 713 
       +420 604 490 003 
 
Email: info@lovecpokladu.cz 
Web: 
www.lovecpokladu.cz 
www.detektory-mlejnsky.cz 
 

Laragh, Bandon 
Co. Cork 
Ireland 
Tel: +353 (0) 23 885 2101 
Fax: +353 (0) 23 885 2106 
Email: minelab@minelab.ie 

Minelab International Ltd 

Minelab Electronics Pty Ltd 
PO Box 537, Torrensville Plaza 
Adelaide, South Australia, 5031 
Australia 
Tel: +61 (0) 8 8238 0888 
Fax: +61 (0) 8 8238 0890 
Email: minelab@minelab.com.au 

Minelab USA Inc 
871 Grier Drive, Suite B1 
Las Vegas, Nevada, 89119 
USA 
Tel: +1 702 891 8809 
Fax: +1 702 891 8810 
Email: info@minelabusa.com 
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Poznejte vzrušení při objevení!  

Skryté poklady máte nyní jen na dosah s poslední novinkou 
značky MINELAB - detektorem Safari  
Vybaven Minelab FBS multifrekvenční technologií, přináší Safari hloubku, citlivost a přesné hledání 
pro každého, který hledá obojí, jednoduchost a výkon!  

Vlastnosti Safari: 
Ultra lehká 11” 2D voděodolná sonda kombinuje vysoký výkon, 
skvělou hloubku a ostré zaměření.  
Čtyři přednastavitelné Hledací režimy:  Coin; Coin/Jewellery; Relic 
and All Metal. 
Čtyři nastavitelné uživatelské režimy.  
Lineární od -10 do +40 diskriminační škála.  
Funkce  Accept/Reject (Přijmout/Odmítnout)  
Plně automatické nebo manuální nastavení citlivosti. 
Pinpoint s audio a visuálním zobrazením pro přesné zaměření. 
Míra odpadu – Vysoká značí občasné falešné signály v běžných 
lokalitách Nízká je ideální pro čisté lokality.  
Nastavení Thresholdu na úroveň mezi 0-40 dané stupnice.  
Nastavení hlasitosti signálu – možnost úpravy hlasitosti signálu dle 
požadavků a preference uživatele.  
Noise Cancel – automaticky zvolí nejtišší a nejstabilnější kanál pro 
hledání.  
Menu propojení – intuitivní struktura menu pro rychlou a jednoduchou 
dostupnost a nastavení. Dostupné zobrazení ukazatele hloubky cíle; ID 
hodnota cíle; Ikona cíle (v režimech Coin a Coin/Jewellery); Zobrazení 
režimu a grafové zobrazení aktivního diskriminačního režimu.  

LCD displej, 64 x 128 pixel s nastavitelným kontrastem. 
Dlouhá spodní tyč ve standardu pro možnost komfortního 
uživatelského nastavení.  
Robustní, dobře vyvážený design pro komfortní hledání po dlouhou 
dobu.  

Okruhy Odladění půdních 
vlivů 
Safari používá pokročilé digitální filtrování 
k automatické eliminaci vlivů půdních vlivů.  
 
Vyzkoušejte jednoduché a jednotné hledání za 
jakýchkoli půdních podmínek!   

Identifikace cíle  
S nastavením Vysokého zamoření odpady, se budou zvukové 
odpovědi aktualizovat při pohybu sondou přímo nad 
zaměřeným cílem. RYCHLÉ! 
Tím dosáhnete větší hloubky u vysoce vodivých cílů v odpady 
zamoženém prostředí a také máte lepší možnost přesněji 
odhadnout o jaký typ cíle se jedná.   

“No chlapi, co bych Vám tak 
řekl… tak snadné … sonda a 
High TD tomu dává opravdovou 
šťávu!  
 
Jednoduše zapněte, odrušte a 
vykročte!“  
           Polní tester Minelabu  

Pinpointing 

FBS Technologie 
Vstupte se Safari do světa FBS technologie.  
 
28 frekvencí pronikající půdou signály 
v rozmezí od 1,5 kHz do 100 kHz!   

Přesné a jednoduché použití.  
Stiskněte tlačítko a sledujte Safari v precisním zaměření 
Vašeho cenného cíle.  
Detekční módy 
Se čtyřmi přednastavenými pracovními režimy. 
Můžete zvolit mezi: Coin; Coin & Jewellery; Relic or All 
Metal.  
Všechny jednotlivé režimy obsahují optimální nastavení pro 
identifikaci Vámi upřednostňovaných cílů a umožňující Vám 
zhodnotit Váš čas strávený hledáním.  


