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EQUINOX 600 EQUINOX 800
Park | Pole | Pláž Park | Pole | Pláž | Zlato

6 (2 pro každý režim detekce) 8 (2 pro každý režim detekce)

Ne Ano

Multi | 5 | 10 | 15 Multi | 5 | 10 | 15 | 20 | 40

Auto Auto | Manual (-9 až 9)

Auto | Manuál

1 až 25

0 až 25

0 až 25

Přednastavená 0 až 25

ID stupnice s 50 segmenty: železné: -9 až 0 | neželezné: 1 až 40

1 | 2 | 5 | 50

Železné Železné | Neželezné

Železné Železné | Neželezné

Železné Železné | Neželezné

1 až 3 1 až 8

0 až 3 0 až 9

5 úrovní

1440 mm (56.7") 
1,34 kg (2.96 lbs)

Režimy detekce
Uživatelské profily 

 Uživatelské tlačítko 
Frekvence (kHz) 
Potlačení rušení

Vyvážení půdy 
Citlivost

Nastavení hlasitosti
Prahový tón

Audio frekv. thresholdu
ID identifikace 

Tónová odpověď
Tónová identifikace

Audio frekvence tónu
Hlasitost tónu

Rychlost obnovy
Iron Bias

Indikátor hloubky
Délka

Hmotnost
Standardní cívka (EQX 11) 11" 2D cívka s krytem (vodotěsná do 3m/10')

Audio výstup

• Reproduktor
• 3,5 mm (1/8") sluchátka (součástí balení)
• Bluetooth® aptX™ Low Latency kompatibilní
• WM 08 Wi-Stream kompatibilní

Sluchátka (součástí) Sluchátka3,5mm (1/8")  (nejsou 
vodotěsná)

Bluetooth® aptX™ Low Latency bezdrátová 
sluchátka (nejsou vodotěsná)

WM 08 (součástí) Ne Ano
LCD Monochromatický LCD displej s podsvícením

Podsvícení LCD Zapnuto| Vypnuto Vypnuto | Silně | Středně | Slabě
Akumulátor Vestavěný nabíjecí Lithium-ion akumulátor

Výdrž akumulátoru Přibližně 12 hodin
Vodotěsnost Vodotěsný do 3 m

Použité technologie 
Multi-IQ | 3F×3 | Wi-Stream | Bluetooth®  
aptX™ Low Latency

Multi-IQ | 5F×8 | Wi-Stream | Bluetooth® 
aptX™ Low Latency

Další příslušenství   USB nabíjecí kabel | Vícejazyčná ochranná folie na LCD 
Aktualizace softwaru  Ano, přes USB konektor (kompatibilní s Windows a Mac) 

Záruka

EQX 06 cívka

6" 2D cívka pro lepší 
separaci a do stísněných 

prostor

EQX 15 cívka

15 x 12" 2D cívka pro 
větší hloubkový dosah 

a pokrytí

Bezdrátová sluchátka 
Bluetooth®  aptX™ Low Latency 

sluchátka 

Vodotěsná sluchátka 
Vodotěsná 3.5 mm  

(1/8") EQUINOX sluchátka

Síťová USB nabíječka

Univerzální cestovní  
nabíječka s 4 x USB  

portem

WM 08 bezdrátový modul

Připojte svá oblíbená 
sluchátka k bezdrátovému 

ovládání zvuku

Sluchátková redukce

z 6,35 mm (1/4") na  
3,5 mm (1/8")  

12V nabíječka do auta

Nabíječka do auta s 2 x USB  
portem

Pro více příslušenství navštivte prodejce nebo 

webové stránky Minelab, kde naleznete kompletní 

nabídku příslušenství EQUINOX.

Pokyny jsou k dispozici v dalších jazycích. Navštivte www.minelab.com

4907-0968-1-EN UK

@MinelabMetalDetectors

/MinelabDetecting

Treasure Talk Blog

Success Stories

Přebije všechny jednofrekvenční VLF detektory

Simultánní multifrekvence 

Vodotěsný

Elegantní a lehký 

Vysokorychlostní bezdrátový zvuk 

Uživatelské režiny detekce 

Rychlé a přesné ID cíle

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informace o záručních podmínkách naleznete v části www.minelab.com/warranty. 
Zaregistrujte si záruku svého produktu online na adrese register.minelab.com



Multi-IQ Simultaneous Multi-Frequency Range

MALÉ ZLATO

5 kHz 

MALÉ STŘÍBRO
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FREQUENCY

20 kHz*15  kHz10 kHz 40 kHz*

PARK

Díky inovativní NOVÉ multifrekvenční technologii, série EQUINOX přepisuje veškeré dosavadní 

zkušenosti v hledání po všechny opravdové nadšence. Univerzální pro všechny typy cílů a 

půdních podmínek, prostě jen zapnout a jít:

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Nízké frekvence dávají větší hloubku velkým cílům a vysoké frekvence jsou obvykle citlivější na malé cíle.  

S EQUINOXem můžete pracovat napříč celým spektrem frekvencí současně a dosáhnout tak maximálních výsledků.

NASTAVENÍ DETEKTORU

Převezměte kontrolu nad svým přístrojem 

Všechny důležité funkce + superrychlá obnova pro 

přesné zaměření a separaci v místech s velkým 

výskytem kovových odpadů.

Potlačení rušení

Vyvážení půdy

Nastavení hlasitosti

Prahový tón

Tónová odpověď

Přijmout / Odmítnout

Rychlost obnovy

Řada EQUINOX  nabízí až 5 samostatných frekvencí 5, 10, 
15, 20* a 40* kHz, rozšířených o možnost nastavení až 
8 rychlostí obnovy po přijetí cíle.

Maximální bezdrátová kompatibilita zvuku - připojte sluchátka Bluetooth®,  
vysokorychlostní zařízení aptX ™ Low Latency nebo ultra rychlý bezdrátový 
audio modul WM 08 s podporou Wi-Stream.

Minelab EQUINOX je opravdu jedinečný. Již během krátké 

doby jsem byl schopen jej naplno ovládat. Vykopal jsem 

mince z opravdu velkých hloubek a různé artefakty na 

místech, kde již ostatní detektory nic nenacházely.

BRANDON NEICE

* 20 kHz a 40 kHz nejsou dostupné pro model EQUINOX 600. Diagram je pouze ilustrační. Aktuální úroveň citlivosti bude záviset na typu a velikosti cíle,  

půdních podmínkách a nastavení detektoru.

POLE

PLÁŽ

ZLATO

Režim je navržen pro hledání na slaných mořských plážích.
Režim Pláž funguje pouze v režimu Multi a je určen pro použití v 
plážových oblastech.

Optimalizovaný pro hledání širokého spektra cílů.
Použití funkce Multi v tomto režimu pomáhá najít nejširší 
škálu kovových předmětů a mincí.

Ideální v oblastech s častým výskytem kovového odpadu. 
Použití funkce Multi v tomto režimu je nejvíce všestranné pro 
obecnou detekci mincí a kovových předmětů.

Pro hledání těch nejdrobnějších cílů a přírodního zlata.
Pracuje v režimu Multi a s vysokými frekvencemi 20 nebo 40 kHz, 
což je optimální pro zlaté předměty.




