
POZVEDNĚTE VAŠE HLEDÁNÍ
DO DALŠÍHO LEVELU



JEDINÁ VĚC, KTERÁ SE NA TOMTO ACE 
NEZMĚNILA, JE ODKAZ JEHO JMÉNA

Od roku 1964  vyrábí Garrett ty nejlepší 
detektory kovů. Veškeré detektory jsou 
vyráběny v Garlandu, Texas, U.S.A., 
podle nejpřísnějších kvalitativních 
standardů a za podpory nejlepších 
zákaznických služeb v oboru.

Detektory řady Garrett ACE
změnil hru již před lety svým silným 
výkonem, působivými možnostmi a

mnoha funkcemi pro každého hledače 
pokladů. S množstvím více než 
milionem prodaných detektorů ACE 
jsou nejprodávanějším detektorem na 
světě.

Nový model ACE Apex představuje
vrchol cenově dostupné detekce kovů.
Je čas povýšit detekci na
další úroveň.



SÍLA JE VAŠE VOLBA

Poznámka: Nižší frekvence obecně nabízejí vylepšenou detekci na větších a vodivějších cílech 
(např. velké stříbrné mince). Vyšší frekvence obecně nabízejí vylepšenou detekci na menších a méně 
vodivých cílech (např. ražené stříbrné mince, zlaté nugety).

KOMPLETNĚ FLEXIBILNÍ 
Technologie Multi-Flex společnosti Garrett, 
poháněná špičkovou digitální platformou s 
širokopásmovým připojením, vám jednoduše 
poskytne všestrannost Apexu, kterou nelze 
nalézt na žádném jiném detektoru ve své 
cenové kategorii!

Vyberte si z výkonných jednotlivých frekvencí 
pro zlepšení detekce na konkrétních cílech*, 
nebo vyberte jeden ze současných 
vícefrekvenčních režimů detektoru Apex tak, 
abyste dosáhli vynikající detekce na všech 
cílech ve všech půdách nebo pískách.

8 KANÁLŮ NA FREKVENCI 
Apex má osm nezávislých frekvenčních 
kanálů pro každou jednotlivou a 
vícefrekvenční volbu. To je 48 různých 
nastavení frekvence - což dává Apexu 
větší schopnost hledat společně s 
dalšími detektory ve více lidech a 
překonávat elektrické rušení.

DOSTUPNÉ FREKVENCE APEXu

5 kHz 10 kHz 15 kHz 20 kHz Multi-Frequency   Multi-Salt



VŠESTRANNOST
Apex je vybaven funkcemi, které vám 

pomohou přizpůsobit se vašemu 
vyhledávacímu prostředí.

Ovládací jednotka odolná
proti počasí

• ŠEST DETEKČNÍCH REŽIMŮ + PINPOINT
Zero, mince, americké mince, šperky,
relikvie a custom (vlastní program)

• PODSVÍCENÉ LCD
Zapněte si podsvit, abyste viděli ovládací
prvky a informace o cílech při vyhledávání v
noci a špatné viditelnosti.

• DOBÍJECÍ BATERIE
Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
poskytuje přibližně až 15 hodin hledání, v
závislosti na nastavení. Součástí balení je
nabíjecí kabel mini-USB.

• HIGH-RESOLUTION GROUND BALANCE 175
bodů zemního vyvážení (jako Garrett AT
Max), v rozsahu od železité půdy po slanou
vodu.

• VESTAVĚNÝ Z-LYNK BEZDRÁTOVÝ MODUL
Exkluzivní bezdrátová technologie Garrett
Z-Lynk je až šestkrát rychlejší než Bluetooth
pro hledání bez kabelů!

• IRON AUDIO
Unikátní funkce společnosti Garrett
pomáhá správně identifikovat složité
železné předměty, například uzávěry lahví.



JEDNODUCHOST ... 
S VYLEPŠENOU KONTROLOU

• INTUITIVNÍ A EFEKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ 
Tlačítka přímého ovládání pro nejčastěji 
používané ovládací prvky. Snadný přístup 
do nabídky pro další ovládací prvky.

• VELKÉ ČÍSLO ID CÍLE
Zvětšená čísla digitálního ID cíle lze 
snadno a rychle přečíst. Zobrazují 
vodivost nálezu/identitu.

• DISKRIMINACE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM 
Dvacet pixelů diskriminace, včetně osmi 
pixelů železa. Vytvořt e si libovolný vlastní 
detekční vzor, podle vašich požadavků

• 5-TÓNŮ CÍLŮ
Pět odlišných tónů poskytuje větší 
slyšitelnou identifikaci cíle než na 
předchozích detektorech Garrett.

• RYCHLÉ OBNOVENÍ RYCHLOSTI NÁLEZŮ 
Rychlá reakce Apexu poskytuje zvýšenou 
schopnost zaslechnout požadované 
nálezy  mezi nechtěnými.

• HYBRIDNÍ AUDIO SYSTÉM
Nabízí u Apexu jednoduchost binárního 
zvuku (stejně jako na stávajících 
detektorech ACE) s dalšími výhodami 
jemného proporcionálního zvuku (jako u 
detektoru Garrett AT Max) pro slabé cíle.

• HLASITOST ŽELEZA
Umožňuje uživateli snížit hlasitost 
železných cílů, zatímco hlasitost 
neželezných cílů zůstává na normální 
úrovni. Zkušení hledači často poslouchají 
všechny cíle, ale nyní ocení možnost 
zeslabit zvuk těchto nežádoucích 
položek. S osmi úrovněmi hlasitosti 
železa nabízí Apex ve své cenové 
kategorii větší flexibilitu než jakýkoli jiný 
detektor.

• OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Řídí celkovou hlasitost vestavěného 
reproduktoru i sluchátek.

Vynikající hloubka detekce pro široké množství cílů.



VYPUSTE ZMIJI!
Lehká váha. Široké pokrytí. Vynikající oddělení cílů. 

TMTM

Poznámka: Z důvodu inovativní Multi-Flex technologie není cívka Apex Viper kompatibilní se staršími detektory 
ACE. Předchozí cívky ACE nejsou kompatibilní s detektorem Apex.

NOVÁ CÍVKA 6" x 11" DD Viper 

• Pokud přepínáte frekvence, tak není
potřeba měnit cívky!

• Velikost 11" je dostatečně velká, aby
pokryla zoraná pole, ale její úzká 6" stopa
vám umožní snadno oddělit cíle v
oblastech s velkým zamořením kovem.

• Viper je navržen jako
nízkoimpedanční širokopásmová
cívka pro podporu nové
technologie Apex Multi-Flex.

• Vyhledávací cívka Viper je plně
vodotěsná. Ovládací jednotka
Apex je plně odolná proti dešti.

Nejlepší atributy dvou nejpopulárnějších DD cívek Garrettu 
byly sloučeny do jediné cívky s názvem Viper!



NÍZKÁ HMOTNOST

Dobře vyvážený 
s váhou pouze 

1.13kg



DÍKY FREKVENČNÍ TECHNOLOGII MULTI-FLEX JE APEX 
IDEÁLNÍ PRO HLEDÁNÍ MINCÍ, RELIKVIÍ, BRODĚNÍ V MĚLKÉ 

VODĚ, HLEDÁNÍ NA PLÁŽI A DOKONCE I PRO HLEDÁNÍ ZLATA!



VÝBĚR ZE 2 BALÍČKŮ!

1. ACE APEX (Standardní balení)
Zahrnuje detektor kovů Apex a kryt cívky Viper.
#1142320

2. ACE APEX BEZDRÁTOVÝ BALÍČEK
Zahrnuje detektor kovů Apex, bezdrátová sluchátka
Z-Lynk MS-3 a kryt cívky Viper.
(Velká úspora proti samostatném nákupu MS-3)
#1142325
Hledejte plně bez drátů!



MADE IN 
THE USA

SPECIFIKACE

Multi-Flex™ Technologie 

Možnost jedné frekvence 5, 10, 15 a 20 kHz

Možnost Multi-Frequency Zároveň Multi-Freq. 
a Multi-Salt

Z-Lynk™ Wireless (integrováno) 

Fast Target Separation/Recovery 
3.5mm sluchátkový jack 
Podsvit 

Zemní vyvážení, Auto Vysoké rozlišení,175 bodů
Iron Audio™ 
Síla zvuku železa 
Segmenty diskriminace železa 8
Ovládání hlasitosti (vestavěné) 

Pinpointing 
Odolnost proti vodě/počasí

• Voděodolná cívka/tyč
• jednotka odolná proti dešti





Hledací módy 6, s mezinárodním a 
US módem na mince

Velké digitální ID cíle stupnice 0 až 99 

Zvukové rozlišení podle ID
5 tónů zahrnuto v hybridním 
binárním a proporcionálním 
audio systému

Notch Discrimination 20 volitelných segmentů
Nastavení citlivosti / hloubky 8
Ukazatel hloubky nálezu 5cm segmenty

Standardní cívka 6" x 11" DD (15x28cm)  
Viper™

Délka (Nastavitelná) 1.09m - 1.4m

Celková váha 1.13 kg

Baterie Nabíjecí Lithium-Ion, 
vestavěná

Indikátor stavu baterie 

Záruka 2 roky

Patenty čekají na vyřízení

Distributor pro ČR:
TRACO INTERNATIONAL spol. s.r.o.
U vinných sklepů 7
190 00 Praha 9
+420 283891180,83
obchod@garrett.cz




