Garrett Super Scanner

®
Model # 1165190

Evoluce světově nejpopulárnějšího ručního
detektoru kovů

Původně vytvořený pro použití na Olympijských hrách, Garrett Super Scanner se stal nejznámějším ručním
detektorem kovů na světě. Nový Super Scanner V nabízí neuvěřitelné výsledky, stabilitu a extrémně citlivé
dohledávání i u těch nejmenších předmětů. Je navržen a vyroben ve Spojených státech amerických.

NOVÝ !!

Nyní jak se zvukovým alarmem tak i s vibracemi a s delší výdrží !

POUŽITÍ:
Letiště
Nápravné zařízení
Arény
Veřejné budovy
Soukromé budovy
Školy
Speciální události

Prevence ztráty
Nukleární zařízení
Přepravní stanice
Soudy
Firemní ochranka
Historické památky

VLASTNOSTI
• Detektor je ovládaný pouze
jedním tlačítkem
• Detekce kovu - hlasitá
zvuková nebo vibrační
výstraha a rozsvítí se
červená dioda.
• Vysoce citlivý detektor. Používaný
ve věznicích k detekování drobných,
ručně vyráběných zbraní. Používaný
při hromadné vstupní prohlídce k
detekci zbraní, nožů, žiletek,
pěstních klínků, drog zabalených ve
fólii a dalších zakázaných věcí.

• Detekuje zbraně ze železných,
neželezných, nerez kovů a ostatní
kovové předměty.
• Nová, vylepšená elektronika nabízí
delší životnost baterií než tomu
bylo v modelech předchozích.
• Silný, vysoce odolný plastový obal
se zesíleným krytím cívky.
• Velká 25cm skenovací plocha
pro rychlé skenování

Světový lídr mezi výrobci
bezpečnostních detektorů kovů a
průchozích rámů

• K výměně 9V baterie nejsou potřeba
žádné nástroje.
• Tlačítko na potlačení detekce blízkých
kovových předmětů jako jsou železné
stěny atd. .
• Zelená kontrolka signalizuje
ZAPNUTO; oranžová SLABÁ
BATERIE; a červená signalizuje
ALARM
• Navrženo a vyrobeno v USA firmou
Garrett se všemi kvalitativními
standardy

Made in the USA

Super Scanner

®

Ruční detektor

GARRETT: Světový lídr mezi výrobci bezpečnostních detektorů kovů a průchozích rámů

Model # 1165190

SPECIFIKACE
Operační teploty
-37º C až 70º C

LED
SIgnalizace
Krytka
Baterie

Vlhkost
Do 95% nekondenzující vlhkosti

3 polohový přepínač
(Zapnuto-Vypnuto-Vibrace)

Cívka detektoru
(Rozsah skenování)

Zvuková frekvence
2kHz
Ladění
Automatické
Upozornění
Reproduktor
Vibrace
LED diody
Zelená: Zapnuto
Oranžová: Slabá baterie
Červená: ALARM
Ovládání
Vypínač (zvuk /vypnuto / vibrace)
Tlačítko potlační interferencí
Detekční schopnosti
Střední velikost pistole
Velké nože od 15cm
Žiletky a lámací nože od 7.5cm
Drogy zabalené ve fólii a malá bižuterie od 2.5cm
Baterie
Jedna 9V baterie poskytuje až 100 hodin normálního
provozu. Doplňkové NiMH dobíjecí baterie poskytují
až 45 hodin provozu na jedno nabití.
Rozměry
Šířka:
8.3cm
Tloušťka: 4.13cm
Délka:
42cm
Váha:
500g
Záruka:
24 měsíců

Tlačítko
potlačení
interferencí

Bezpečnostní
Poutko

Sluchátko/
Nabíjecí konektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A. Nabíjecí adaptér – dovoluje nabíjení bez potřeby
vyjmutí baterie z detektoru. Obsahuje prostředí
neškodlivou NI-HM baterii bez Cadmia a nabíječku.
220V (# 1610800)

B. Sluchátko

A

B

(# 1600100)

C. Kožený držák na pásek
(# 1600800)

C

D. Textilní držák – vytvořen z odolného textilního
materiálu s možností nošení na pásku
(# 1611600)

D

E. Bezpečnostní instrumentační video –
obsahuje tipy na ovládání a efektivní skenovací postupy,
dále obsahuje videa SUPER WAND, THD a PD 6500i

E

DVD (# 1678600)

INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI
Super Scanner prošel testy: Státní zdravotní ústav protokol č. 1.6/E/10/12,
NBÚ evidenční číslo T6002/2009, Ministerstvo obrany ČR evidenční číslo:
72-08/302/2
Splňuje CE certifikát a další mezinárodní standardy pro elektromagnetickou
kompatibilitu a bezpečí
Rozsáhlý výzkum neobjevil žádný důkaz negativního dopadu produktů Garrett
na těhotné ženy, zdravotnické pomůcky (kardiostimulátor) nebo magnetická
záznamová média. Nicméně, doporučujeme dodržovat příslušná zdravotní
nařízení a doporučení.
Výrobce: • Garrett Electronics, Inc., • 1881 W. State Street • Garland, Texas 75042 • USA •

Distributor: TRACO INTERNATIONAL spol. s r.o., U vinných sklepů 7, 190 00 Praha 9
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