
THE NEW PRO OF

ALL TERRAIN PINPOINTING

MADE IN
THE USA

Navštivte naše stránky www.garrett.cz pro více informací

CITLIVĚJŠÍ NEŽ 
STANDARDNÍ 
PRO-POINTER

A 
ZCELA PONOŘITELNÝ DO 

3 METRŮ!

NEJLEPŠÍ PINPOINTER SE STAL DOKONALEJŠÍM! 



GARRETT PRO-POINTER® AT 
PN: 1140900

• Rychlé přeladění:  rychlým zmáčknutím přeladíte detektor
na momentální typ půdy nebo zúžíte detekční pole pro
snadější dohledání velkých předmětů

• Ovládání jedním tlačítkem: pro zapnutí/  vypnutí, přeladění,
úprava citlivosti (3 stupně),  a tichý režim (pouze vibrace).

• LED žárovka pro použití v tmavém prostředí.
• Alarm v případě ztráty (po 5 minutách nečinosti)

• Automatické vypnutí

• obsahuje poutko pro uchycení, úchyt na pásek a 9V baterii.
• Patentovaný proporcionální zvuk a uhlazovací čepel

pro dohledání předmětu v měkké hlíně

Specifikace   
Model: Garrett Pro-Pointer® AT
Katalogové číslo:  1140900
Provozní teplota:  -37ºC do 70ºC
Opearační frekvence:        11.5 kHz
Úroveň krytí:  3 metry maximální hloubka; IP 68
Ladění  Automaciké nebo manuální ladění
Ukazatelé:  Proporcionální zvuk/vibrace
Ovládání:  Zapnutí, Přeladění
Rozměry: Délka: 22.9 cm

Tloušťka: 3.8 cm zúžený do 2.2 cm

Váha:  0.2 kg, s baterií uvnitř
Baterie:  Jedna 9V (obsaženo v balení)
Životnost baterie: Uhlíkové: 16 hodin

Alkalické: 30 hodin
Dobíjecí: 8 hodin

Záruka: 2 roky
Patentové informace US 7,575,065

LED žárovka
vodotěsný reproduktor

poutko pro uchycení

vodotěsný uzávěr baterií ON/OFF tlačítko a 
rychlé přeladění

ploška pro přesné 
dohledání

(Vlevo)  Obsahuje odolný 
textilní držák pro uchycení 
na pásek nebo na brašnu.

(Nahoře) Pravítko v palcích a 
centimetrech vylisované do 

strany propointeru k odhadnutí 
hloubky cíle.

Garrett Pro-Pointer AT je vyroben ve Spojených státech amerických a v 
souladu s  Garrett ISO 9001 mezinárodně certifikovaný za kvalitu 
uživatelského systému a splňuje následující mezinárodní standardy.

• FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP 68

(Nahoře) Rychlé přeladění funkce rychle odladit 
zmineralizovanou půdu,  sůl a další problematické 

prostředí

1881 W. State Street
Garland, TX 75042
Tel: 1.972.494.6151
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360° detekční oblast

Uhlazovací čepel
pro dohledání předmětu
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