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Zvuková identifikace železa (35)

Vodotěsnost do 1.5 m (modely 15 a 
20) a 3 m (pouze model 35)

Zvuková & vibrační signalizace 
(modely 20 & 35); jen zvuk (model 15)

Citlivost: Pevná (modely 15 & 20) & 
nastavitelná (jen model 35)

Vysoká viditelnost

Pouzdro & šňůrka

15ʺ Dvojitá Riffle pánev se třemi 
separačními zónami

10ʺ Riffle pánev s velkými 90° 
přepážkami & rovnou stěnou

Hex-Mesh síto pro rychlé a přesné vytřídění 
velkých kamenů.

Součástí je lehká přenosná taška, magnetický 
separátor kovů, dvojitá lupa, vakuová sací 
lahvička, pipeta pro přenos zlata a nádobky pro 
uložení zlatinek

Možnost sluchátek nebo reproduktor

Úprava hlasitosti

Provozní dosah 10 metrů

Součástí balení je kabel adaptéru SDC 2300

Baterii lze dobít v autě, ze zásuvky nebo pomocí USB nabíječky 

Kompatibilní s jakýmkoli detektorem Minelab

8 možností nastavení postroje na míru. Umožňuje 
připojení dalšího vybavení na 8 různých místech. 
Rychloupínací R-kroužek umožňuje snadné 
přepínání mezi detekcí a kopáním

Je vhodný pro leváky i praváky

Díky zádovému polstrování poskytuje maximální pohodlí a 

zlepšenou ventilaci

Vhodný pro detektory jakýchkoli rozměrů

Jednoduché nastavení pomocí "bungy" pružiny zajišťuje 

správnou detekční pozici

(díl # 3011-0325)

(díl # 3900-0001) (díl # 3011-0245)

PRO-FIND 15 (díl # 3226-0002) 
PRO-FIND 20 (díl # 3226-0004) 
PRO-FIND 35 (díl # 3226-0003)

Hlavní příslušenství — Vylepšete své zážitky z hledání a najděte více .

RÝŽOVACÍ SADA PINPOINTER

AUDIO POSTROJ
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Detektory zlata — Buďte připraveni kopat hlouběji než kdy předtím.

S detektory zlata Minelab objevíte skryté zlaté nugety, které ostatní přehlíží.

(díl # 3301-0001)

VLAJKOVÁ LOĎ
Ultimátní hloubka, ultimátní kontrola.

Super-D cívka

Automatické odladění země 

Zlepšená odolnost proti rušení

Přizpůsobitelný pomocí 

uživatelsky přívětivého rozhraní.

Rychlý bezdrátový zvuk

Vodotěsné cívky do 1 m

GPS lokalizace / PC mapování

(díl # 3317-0001)

VSTUPNÍ ÚROVEŇ
Najděte zlato každý den

Plně automatický

Snadno ovladatelný 

S vysokou citlivostí na zlato

Vodotěsná cívka až do 1 m

Řídící jednotka odolná proti dešti VANQUISH 340 (díl # 3820-0001) 
VANQUISH 440 (díl # 3820-0002) 
VANQUISH 540 (díl # 3820-0003)

VSTUPNÍ ÚROVEŇ 

VANQUISH 540 PRO-PACK (díl # 3820-0004)

Jednoduchý, ale výkonný.

 Multi-IQ® technologie

(Simultánní Multifrekvence) 

Rychlé rozložení a přenášení

Jednoduché rozhraní

Přínos na pláži

Odmítnutí železa

Audio kontrola

Vodotěsné cívky do 1 m  

Pinpoint režim (440/540)

Červené LED podsvícení (540)

Minelab Simultaneous Multi-Frequency

VLAJKOVÁ LOĎ

(díl # 3228-0101)

Ultimátní přesnost, ultimátní kontrola.

 Vodotěsný do 3 m

Bezdrátový zvuk

 Ultimátní FeCo diskriminace

Plně barevný displej

Rychlé menu

 GPS lokalizace / PC mapování

Detektory pokladů — Přesná identifikace a diskriminace cílů.

S detektory pokladů od Minelabu budete kopat méně odpadů a najdete více pokladů.
VSTUPNÍ ÚROVEŇ 

GO-FIND 11  (díl # 3231-0022) 
GO-FIND 22 (díl # 3231-0013)
GO-FIND 44 (díl # 3231-0014)
GO-FIND 66 (díl # 3231-0015)

Dobrodružství začíná zde.

 Čtyři GO-FIND Modely: 11, 22, 44, 66 

Lehká a skladná konstrukce

Ukazatel cíle Treasure View 
(pouze modely 44/66)

Rozhraní pro chytré telefony (jen 44/66)

Detektory kovů od společnosti Minelab nabízejí nejvyšší výkon. Vždy se můžete spolehnout, že Vám 

pomohou objevit ty nejvíce vzrušující poklady a zlaté nálezy, jaké si lze představit.

(díl # 3230-0003)

VODOTĚSNÝ SPECIALISTA
Najděte jemné zlato všude.

Plně vodotěsný do 3 m

Vyšší citlivost

Kompaktní

Není třeba ho skládat

Odolná konstrukce 

Audio diskriminace

(díl # 3300-0420)

VYSOKÝ VÝKON
Legendární výkon při hledání zlata.

Osm časování

6 přednastavených režimů 

Zvýšený RX Gain citlivosti

Odmítnutí železa

Automatické odladění země 

Automatické potlačení rušení

(díl # 3300-0500)

VYNIKAJÍCÍ VÝKON
Jakékoli zlato, všechny půdy, kdykoliv.

GeoSense-PI™ technologie

Easy Expert

Lehký karbonový design

Odolná konstrukce

Rychlý bezdrátový zvuk

Vodotěsné cívky do 1 m

(díl # 3707-0001)

SERIÓZNÍ ZAČÁTEK Plně vybavený detektor pokladů.

Kompletně vodotěsný 
do  5 m

Detekce ve slané vodě

 5 Audio režimů s 
možnostmi nastavení

Osvětlení a vibrace

Hlasitý a čistý zvuk

(díl # 3303-0124)

VODOTĚSNÝ SPECIALISTA
Specialista na hloubkové potápění

Plně vodotěsný až do 
hloubky 60 m

 Robustní design

 Multi- frekvenční BBS™ 
technologie

2 konfigurace konstrukce pro 
použití na souši a pod vodou
Funkční diskriminace železa a 
kobaltu (FeCo)

VYSOKÝ VÝKON Všestranný, jakýkoli terén

     Multi-IQ® technologie

Vysoké rozlišení identifikace 
cílů (pouze 700/900)

Bezdrátový zvuk

 Plně vodotěsný do 3 m [jen 
600/800] / 5 m IP68 [jen 
700/900]
 Světlo na ovládací jednotce a 
vibrace rukojeti (jen 700/900)

(díl # 3228-0200)

VYNIKAJÍCÍ VÝKON
Větší výkon, větší hloubka, více nálezů.

Vysoký výkon Multi-IQ+

Výkonná 2D identifikace cílů

Rychlá odezva

Zlepšená diskriminace

Zvuk dle vašich preferencí

Ultimátní režimy vyhledávání

Bezkonkurenční konstrukce

Intuitivní ovládání

Zvýšená odolnost proti EMI

Osvětlení a vibrace

EQUINOX 600 (díl # 3720-0001) 
EQUINOX 700 (díl # 3720-0005) 
EQUINOX 800 (díl # 3720-0002) 
EQUINOX 900 (díl # 3720-0006)

Navštivte náš Youtube 
kanál a sledujte naše 

detektory, jak v reálném 
prostředí dosahují 

maximální výkonnosti.

4 detekční režimy - mince, 
relikvie, šperky a zlato 
(pouze u modelů 800/900)

Přesná identifikace cílů

Vlastní profily hledání




