Vlastnosti

Technická specifikace

Exclusivní Minelab “plně-digitální” VFLEX
Technologie.

X-Terra 305

X-Terra 505

Schopnost detekce při dvou (X-Terra
305) nebo třech (X-Terra 505 and 705) rozdílných
frekvencích pouhou výměnou sondy.

2.9 lbs (1300g) včetně baterií

Hmotnost

9” koncentrická 7.5kHz voděodolná (sondy se mohou v různých zemích odlišovat)

Sonda

Interní reproduktor nebo sluchátka

Audio výstup

Využijte všestrannost Vašeho detektoru X-Terra
s širokým spektrem voděodolných koncentrických,
Double D a eliptických sond.

¼” (6.3mm) stereo jack

Výstup pro sluchátka

76 x 37 mm LCD displej

Dislpej

Ne

Podsvícení

Velký, přehledný a srozumitelný LCD displej s
podsvícením (X-Terra 705) - snadná čitelnost při
zhoršených světelných podmínkách, ovládání všech
funkcí jednou rukou.

X-Terra 705

Nastavitelná délka od 48” (1220 mm) do 56” (1420 mm)

Délka

Ne

Ano

VFLEX jednofrekvenční sinusový

Přenos
Frekvence sondy

2 (standardní 7.5 kHz, vysoká
18.75 kHz)

3 (standardní 7.5 kHz, nízká 3kHz,
vysoká18.75 kHz)

3 (standardní7.5 kHz, nízká 3kHz,
vysoká18.75 kHz)

Hloubka

standardní

zesílená

maximální

Lehký a ergonomický – ideální pro všechny druhy
hledání.

Režimy detekce

1 (mince &poklady)

1 (mince &poklady)

2 (mince &poklady, zlato)

Diskriminační vzory

2 + All Metal (všechny kovy)

3 + All Metal (všechny kovy)

Multisegmentová stupňová diskriminace - šetří Váš
čas, vyloučí šumy a zaměří se jen na hodnotné cíle.

Vlastní vzory

2

3

4 + All Metal (všechny kovy)+ Iron
Mask (železo)
4

Diskriminační škála

12 segmentů

Manuální (X-Terra 305 and 505), automatické
(X-Terra 705) nastavení odladění země - snadno se
přizpůsobí i obtížným terénním podmínkám a
vylepšuje výkon detekce. Objevte skutečnou sílu
X-Terra 705 na plážích, pastvinách a zlatých polích.

Audio a vizuální informace o cíli Vám pomohou
odlišit odpad od cenných nálezů díky tónovému a
cílovému ID.

-4 až 44

-9 až 48

-8 až 48

1, 2, 3 a multitónové (12)

1, 2, 3, 4 a multitónové (19)

1, 2, 3, 4, multitónové (28)

Odladění země

manuální (0–20)

manuální (0–50)

manuální (0–90), auto, pláž,
průběžné odlaďování

Pinpoint (dohledávání)

Ano

Ano

2 režimy(Auto a velikostní)

Nastavení citlivosti

1-10

1-20

1-30

Odrušení šumu

3 (–1, 0, 1), manuální

5 (–2, –1, 0, 1, 2), manuální

5 (-2, -1, 0, 1, 2), manuální & Auto

Threshold

Nastavitelný (–5–25)

Nastavitelný (–5–25)

Nastavitelný (–5–25)

Nastavení síly signálu

Nastavitelný (0-10)

Nastavitelný (0-30)

Nastavitelný (0-30)

Ano, vizuální & audio

Zvukový signál stavu baterií

4 tužkové baterie (nejsou obsahem balení)

Přídavné sondy

9” LF koncentrická sondal, 9” HF koncentrická sonda, 6” DD HF sonda, 6” koncentrická MF sonda, 10.5” DD
MF sonda, 10.5” DD HF sonda, 10”eliptická DD HF sonda

Další příslušenství

sluchátka, krátká rukojeť, kontrolní box, ochranný vak, nářadí a vak na odpad od Minelabu, nástroje na kopání
od Minelabu

3-letá záruka na díly a práci.

X-Terra 505

Pamatuje si uživatelské nastavení i po vyjmutí baterií

Baterie

Programovatelné nastavení diskriminačních vzorců a
uživatelského nastavení.

28 segmentů

Tónová ID

Paměť

Rychlá obnova cílů díky funkci dohledávání a
indikátoru hloubky.

19 segmentů
Digitální číselný displej a tónové ID

Identifikace cíle
Číselný rozsah (Rozsah cílových ID)

X-Terra 305

X-Terra 705

Distributor Detektorů
Minelab v ČR
Marek Mlejnský
K Pepři 607
254 01, Jílové u Prahy
Tel:+420 731 102 713
Tel:+420 605 748 944
Tel:+420 604 490 003
Email: info@lovecpokladu.cz
www.lovecpokladu.cz

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

Minelab Electronics Pty Ltd

Minelab USA Inc

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

871 Grier Drive, Suite B1
Las Vegas, Nevada, 89119
USA
Tel: +1 702 891 8809
Fax: +1 702 891 8810
Email: info@minelabusa.com

Představujeme řadu X-Terra

Tato vzrušující řada nové generace X-Terra je posílena technologií VFLEX od Minelabu.
Tyto univerzální, funkcemi nabité detektory navržené pro prvotřídní výkon umožňují
začátečníkům i profesionálům zažít vzrušení z objevování a dobrodružství. To vše je
součástí tohoto báječného hobby!

Skvělé výsledky...

X-Terra 705 – Po všech stránkách výjimečný detektor
X-Terra 705 je vlajkovou lodí řady Minelab
X-Terra. Díky spolehlivosti a přesnosti nabízí
maximální flexibilitu při hledání mincí, reliktů,
pokladů a hledání zlata v obtížných podmínkách
od pláží po zlatá pole.
X-Terra 705 představuje balíček funkcí jako je
automatické odlaďování země, exkluzivní
průběžné odlaďování země, multisegmentová
stupňová diskriminace, diskriminace železa,
automatické a velikostní dohledávání a výběr
režimů detekce.

Ostatní se mohou pokusit napodobit detektory X-Terra, ale nikdo nemůže nabídnout stejný výkon a flexibilitu v rámci jedné řady
tak lehkých a snadno ovladatelných detektorů. Díky širokému výběru detektorů budete odměněni velkou hloubkou, citlivostí a
přesností diskriminace na různých místech od zlatých polí, přes pastviny až po pláže. S detektorem X-Terra dostáváte to nejlepší
na světě!

Ovládání je intuitivní, usnadňuje odlišení odpadu a
určení cíle. Poskytuje dva jasné audiosignály, na velkém
LCD displeji s podsvícením zobrazuje vizuální ID cíle a
informaci o hloubce uložení. Můžete si na X-Terra 705
také vytvořit Vaše vlastní nastavení!

“…lepší, rychlejší, hledání v hloubce…”

Jednoduše řečeno, X-Terra 705 je vynikající
detektor, s kterým budete nacházet více a častěji!

X-Terra 505 – Velká hloubka & přesná diskriminace

Technologie VFLEX
Napájení

Zvukový
signál

X-Terra 505 je vysoce výkonný detektor střední
třídy z řady Minelab X-Terra.
Ideální detektor pro ty, kteří chtějí více funkcí a
vyšší výkon.

Přenos

Přenos

Analogový Signál

PRIMARY MICRO
(IN CONTROL BOX)
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
(DSP)
CODEC SIGNAL CONVERSION

Standardní VLF Signaá
(bez VFLEX)

X-Terra 505 je skvělý speciál na mince, relikty a
poklady.Tento detektor je vybaven funkcí
rozšířeného manuálního odladění země, cílového
ID a zvukové škály. Plně kompatibilní
s koncentrickou 3Khz; 7.5kHz a18.75kHz , DD a
elliptickou X-Terra sondou.

SECONDARY MICRO
(IN COIL)
SENSING + TRANSMITTING
COIL TYPE, SIZE, FREQUENCY

Přesný VFLEX Signál

Díky modulární struktuře detektorů X-Terra získáváte
benefity umožňujících větší flexibilitu, možnosti
nastavení a skvělé výsledky.

X-Terra 505 je skvělý způsob, jak posunout Vaší
hledačskou zkušenost o úroveň výš!

Analogový Signál
Keypad

LCD

Příjem

Příjem

Kontrolní box
VFLEX využívá nejmodernější digitální a
smíšené komponenty k posílení standardní
jednofrekvenční technologie. Většinu
analogových obvodů nahrazuje digitálním
zpracováním signálu. To malé množství
analogových obvodů, které ještě zůstaly,
bylo pečlivě navrženo a kalibrováno
k získání vynikající citlivosti, stability a
opakovatelnosti, aby se vyrovnaly
digitálnímu zpracování.

“Když jsem měl takové štěstí s první generací, očekával jsem od nové řady hodně,
ale ve skutečnosti jsem byl doslova omráčen výkonem nové 305, 505 & 705.

X-Terra 305 – Vysoce výkonný detektor pro začátečníky

Cívka

Pro uživatele X-Terra tato přesnost znamená
spolehlivý výkon a vyšší odolnost vůči
přírodním podmínkám jako např.
mineralizace půdy, elektromagnetické šumy
a teplotní výkyvy.
VFLEX vyžaduje sondy, které jsou přesně
konstruovány a kalibrovány.

Při každém zapnutí detektoru se spustí
mikrokontroly v kontrolním boxu a cívky začínají
komunikovat prostřednictvím digitálního signálu.

X-Terra 305 je kompaktní, jednoduše účelný
detektor řady Minelab X-Terra.
Perfektní pro ty, kteří hledají profesionální zařízení
poskytující vysokou přesnost. Zařízení postavené
na principu jednofrekvenční VFLEX technologie.

Informace o cívce je poslaná do kontrolního boxu,
takže detektor pozná, jaká cívka je připojená a
může nastavit přesné parametry a optimalizovat
výkon.

X-Terra 305 exceluje při hledání mincí, reliktů a
pokladů. Ultralehký, dobře vyvážený detektor s
designem X-Terra, mezi jehož specifické vlastnosti
patří manuální odladění země, multitónová
identifikace cíle, digitální číselné zobrazení cíle,

indikátor hloubky, rychlé obnovení funkce pinpoint
(dohledávání). Je kompatibilní s koncentrickou 7.5kHz a
18.75kHz, DD a eliptickou X-Terra sondou.

Nechte detektor X-Terra 305 ukázat, co umí!

Vysvětlivky k detektoru X-Terra*
Kompatibilita sond
Power
COIL
6” koncentrická 7.5kHz MF kulatá
6” Double D 18.75kHz HF kulatá

X-Terra 305

X-Terra 505

X-Terra 705

*

*

*

*

9” koncentrická 3kHz LF kulatá

*

*

*

*

9” koncentrická 7.5kHz MF kulatá

*

*

*

9” koncentrická 18.75kHz HF kulatá

*

*

*

10” Double D 18.75kHz HF eliptická

*

*

*

10.5” Double D 7.5kHz MF kulatá

*

*

*

10.5" Double D 18.75kHz HF kulatá

*

*

*

Přepněte do pozice On (zapnout) nebo
Off (vypnout)

Roluje různými diskriminačními
vzorci (pouze režim Mince & poklady).

Vzorce

přepíná mezi vybranými diskriminačními
vzorcia režimemm All Metal (všechny kovy).

All Metal

Přijmout/Odmítnout přijme nebo odmítne

některé kovy zapnutím nebo vypnutím jednotlivého
segmentu (pouze v režimu Mince & poklady)

přepíná mezi režimem Mince a poklady
(Coins & Treasures) a Průzkum (Prospecting)
a aktivuje další automatické funkce.

Track aktivuje průběžné odlaďování půdy a
umožňuje přesné dolaďování během hledání.

Podsvícení lze zapnout nebo vypnout podsvícení
displeje

.

Plus/Minus upravuje nastavení a posunuje
segmenty diskriminace doleva (–) nebo doprava (+)

www.minelab.com.

Pro mě je číslo jedna jednoznačně X-Terra 705! Jeho superrychlost a nízká
hmotnost a jeho schopnost zachycovat i slabé signály v běžném režimu je
neskutečná. Přichází s možností volby režimu pinpoint (dohledávání) a
fantastickými možnosti vyvažování půdy v obtížných podmínkách, kde obvykle
hledám!
Díky novému podsvícení můžu jít hledat brzy ráno a zůstat déle, i když už se
stmívá.

Režim

má dvě funkce

Pinpointing pomáhá dohledat přesnou pozici cíle,
Detekce ukončuje nastavení a vrací se zpátky do
režimu hledání.

Chcete-li objevit sílu cívek VFLEX,
jděte na:

Samotné vlastnosti cívky posunuly řadu X-Terra neuvěřitelně vpřed. Nyní když má
X-Terra 305 vysokofrekvenční cívku, stává se skutečným přeborníkem v místech
s poklady Římanů, středověku a Saských válek. Model 505 má plnou frekvenční
kapacitu!

Už jsem si vyzkoušel, že moje nová 705 je lepší, rychlejší a dostane se hlouběji
než detektory první generace X-Terra. A to jí mám teprve pár týdnů. Můžu
očekávat, že to nejlepší teprve přijde!

Menu/výběr Vstupte do menu a listujte nastaveními

Pinpoint/Detekce

X-Terra II – Příští generace

Odladění země aktivuje odladění země
při kompenzaci vlivu různých typů půdy.
(* Funkce se vztahují k X-Terra 705. Některé variace existují pro 305 and 505)

T. Gray

