
Dva skvělé modely k dispozici: 
PRO-FIND 15* a PRO-FIND 35

NALEZNĚTE CÍLE RYCHLE A PŘESNĚ 
I V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH.

• Tón ID pro železo
• Vodotěsnost do 3 m
• Identifikace zvukem i vibracemi
• Nastavitelná citlivost
• Nepřehlédnutelná žlutá barva
• Pouzdro a poutko
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Specifikace PRO-FIND 15 PRO-FIND 35
Identifikace cíle Ne Tón ID pro železo†

Citlivost Neměnná Nastavitelná (5 úrovní)
Vodotěsnost Stříkající voda Do 3 m hloubky
Identifikace zvukem Pouze zapnutá Zapnutá/Vypnutá
Identifikace vibracemi Ne Ano
LED osvětlení Ne Ano
Baterie 9V (není součástí) 9V (v balení)
Životnost baterie 30 hodin přibližně 30 hodin přibližně
Délka 237 mm 237 mm
Váha 193 g 193 g
Příslušenství Pouzdro Pouzdro, poutko
† Tón ID pro železo je efektivní, pokud je pinpointer cca 10-15 mm od železného předmětu.

* PRO-FIND 15 nemá všechny uvedené funkce. Informace o všech funkcích pro PRO-FIND 15 si vyžádejte.
Obrázky a grafiky jsou pouze ilustrační. Sestavení a specifikace se mohou lišit od uvedených | 
Minelab®, PRO-FIND® a DIF™ jsou ochranné známky společnosti Minelab Electronics Pty Ltd.
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Příručka jak začít je v následujících jazycích

English Français Português Español русский Монгол хэл

Přečtěte si informace v článku 
„DIF Technology“ na 
webových stránkách 

Minelabu.

Žlutá barva a alarm proti ztrátě
Jasně žlutě zbarvené držadlo je nepřehlédnutelné v terénu, 
proto jej po kopání nenecháte ležet na místě. Pokud ho přesto 
zapomenete, rychle ho opět najdete díky alarmu proti ztrátě.

Nastavitelná citlivost
Pět úrovní citlivosti umožňuje přesně nastavit maximální 
hloubku a minimální rušení pro všechny půdní podmínky. 
Snadno nastavíte citlivost pomocí tlačítek  +/– .

Identifikace zvukem a vibracemi
Zvukové signály a vibrace se zvyšují, když se pinpointer blíží k cíli, 
tím je usnadněno dohledání cíle, především pod vodou!

Pinpointer PRO-FIND je nezbytnou součástí vašeho vybavení pro hledání.
Pinpointery PRO-FIND umožní přesněji určit místo, kde je uložen cíl, především uvnitř malých dutin nebo ve štěrbinách, 
ve kterých ho pouze s cívkou jen těžko dohledáte. Můžete kopat menší díry, tím se chováte šetrněji k životnímu prostředí 
a ještě cíl naleznete za kratší dobu.

Technologie DIF
Technologie Minelab Detector Interference Free (DIF) výrazně snižuje rušení při práci s detektorem 
kovů, když je pinpointer vypnutý, odpojením magnetického pole sondy pinpointeru, což vede k 
následnému zastavení cirkulace elektrických proudů. Technologie DIF eliminuje většinu falešných 
signálů. Což je především důležité, pokud používáte citlivý, vysoce výkonný detektor kovů.

Další informace
Vodotěsnost do 3 m
Díky robusní vodotěsné konstrukci je vhodný pro hledání 
na plážích a v řekách. 

Tón ID pro železo
Dvě různé odpovědi pomohou odlišit kovový odpad 
od neželezných cílů. 

Pouzdro a poutko jsou součástí balení
Poutko na držení i odolné a pevné pouzdro, které můžete připojit 
k opasku, vám umožní mít pinpointer vždy po ruce.

– Gordon Heritage, UK

“PRO-FIND je nezbytnou součástí výbavy 
každého, kdo chce při hledání uspět. 

Technologie DIF dělá z pinpointerů    
PRO-FIND jasné vítěze!”

Sledujte videa o 
detektorech kovů 
Minelab na You Tube.

Přečtěte si blog 
„Treasure Talk“ 
Gordona Heritage na 
webových stránkách 
Minelabu.

https://www.facebook.com/MinelabMetalDetectors
https://www.youtube.com/user/MinelabDetecting



