Pokračujte

Bezdrátově s vaším

GARRETT PRO-POINTER!
Nejlepší PINPOINTER ještě lepší!

PRO-POINTER ®
All Terrain Pinpointer
All Terrain Pinpointer

MADE IN
THE USA

Navštivte garrett.cz pro více informací

poutko pro uchycení

ploška pro přesné
dohledání

LED žárovka
vodotěsný reproduktor

vodotěsný uzávěr baterií

tlačítko ON/OFF a
rychlé přeladění

Exclusive Scraping Blade
to sift through soil for target

360o detekční oblast

GARRETT PRO-POINTER® AT Z-LYNK
PN: 1142200
• Synchronizace detektoru se Z-LYNK přijímačem jedním stiskem!
• Komfort bez drátů: Uslyšíte ve svých sluchátkách (i v hlučném
prostředí) oba signály alarmu, jak z detektoru tak i pinpointeru.
• Rychlé přeladění: stisknutím tlačítka okamžitě doladíte
venkovní prostředí nebo zúžíte hledací pole k přesnému určení
pozice větších cílů.
• Ovládání jedním tlačítkem pro zapnutí, přeladění, citlivost (3
úrovně), a tichý režim (pouze vibrace).

(Nahoře) Funkce rychlé přeladění: rychle odladí
zmineralizovanou půdu, sůl a další problematické prostředí.

• LED kontrolka pro použití s tlumeným osvětlením.
• Alarm při ztraceném pinpointeru
• Automatické vypnutí
• Včetně poutka pro uchycení, pouzdra na opasek a 9V baterie.
• Patentovaný proporciální zvuk a uhlazovací čepel pro průzkum.
soil.

SPECIFIKACE
(Nahoře) Jednoduché párování s bezdrátovými sluchátky
Garrett MS-3 Z-Lynk nebo s jakýmkoliv zařízením Garrett WR-1
Z-Lynk .
Červená kontrolka na bezdrátových sluchátkách MS-3 nebo
na přijímači WR-1 Z-Lynk zobrazuje úspěšné zpárování s
pinpointerem.

Model:

Garrett Pro-Pointer® AT Z-Lynk

Katalogové číslo:
Provozní teplota:
Operační frekvence:
Úroveň krytí:
Ladění:
Ukazatele:
Ovládání:
Rozměry:

1142200
-4ºF (-20ºC) to 130ºF (54ºC)
11.5 kHz
6 metrů maximální hloubka; IP 68
Automatické nebo manuální ladění
Proporcionální zvuk/vibrace
Pro-Pointer AT Z-Lynk se vyrábí ve Spojených státech amerických v
Zapnutí, přeladění, nastavení
souladu s mezinárodním certifikátem ISO 9001a splňuje mezinárodní
Délka:
22.9 cm
normy systému řízení jakosti.
Tlouška: 3.8 cm zúžený do 2.2 cm
• FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP 68 • IC • AS/NZ
0.2 kg s baterií uvnitř
Jedna 9V (obsaženo v balení). Doporučené jsou
alkalické baterie pro velkou výdrž.
1881 W. State Street
2 roky
Garland, TX 75042
US 7,575,065; D583,261

Váha:
Baterie:
Záruka:
Patentové informace:

MADE IN
THE USA

Distributor pro CZ
TRACO INTERNATIONAL spol. s.r.o.
U Vinných sklepů 7, 190 00 Praha 9
web: www.garrett.cz
email: obchod@garrett.cz
tel.: +420 0283891180

Tel:
1.972.494.6151
Toll Free: 1.800.527.4011
(U.S. and Canada)

Email: sales@garrett.com

