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IRON AUDIO™ A ALL-METAL IRON AUDIO
Železné předměty mohou maskovat dobré cíle nebo vytvářet 
„klamné signály“, které se zdají být dobré. Volitelná funkce Iron 
Audio společnosti Garrett umožňuje uživateli zaslechnout 
diskriminované železo (obvykle ztlumené), aby se zabránilo 
tomu, že nebude při kopání nežádoucího cíle podveden.

Pro většinu detektorů, uzávěry lahví, ocelové podložky atd. 
znějí jako dobré cíle a vytvářejí odezvu s vysokým tónem. Tvar 
víčka láhve a plochý povrch připomínají mince, které oklamou 
detektor. U Iron Audio však uzávěr na lahev vytvoří velmi 
výraznou odezvu s více tóny ve srovnání s odezvou mince s 
vysokým tónem. 

AT Max a AT Gold mají také funkci All-Metal Iron Audio pro 
identi� kaci problematických železných cílů v režimu True All-
Metal, toto je další exkluzivní Garrett technologie!

TONE ROLL AUDIO™
Poskytuje kvelitnější akustické informace o cílech, které 
pomáhají identi� kovat nálezy, zejména železo. Detektory s 
binárním zvukem produkují jediný tón založený na nejsilnějším 
signálu. Zvuk Tone Roll poskytuje variantu cílových tónů, když 
se vyhledávací cívka přibližuje, prochází nad a odchází z cíle. 
Tyto různé fáze poskytují lepší celkové informace o nálezu.

GROUND BALANCE  OPTIONS
Každý detektor AT má jak manuální, tak automatickou funkci 
vyvážení půdy, která umožňuje uživateli snížit škodlivé účinky 
mineralizace půdy. AT Gold navíc nabízí Ground Balance Window, 
což je exkluzivní funkce Garrett, která uživateli umožňuje zároveň 
vyvážit půdu v různém rozsahu. Toto vylepšuje zvuk All Metal 
Audio snížením jemných pozemních reakcí a umožňuje uživateli 
lepší zvukovou odezvu cíle.
 AT Max má nejpokročilejší funkce vyvážení země, včetně 
Automatic Ground Balance Window™, ve kterém detektor 
automaticky nastavuje vyvážení půdy, pokud je to potřeba.

ALL-TERRAIN VERSATILITY
Detektory Garrett AT jsou zkonstruovány s vodotěsnými pouzdry 
a konektory pro ochranu v prašném, bahnitém, mokrém a vlhkém 
prostředí. Mohou být ponořeny do hloubky 3m (maximum).

Poznámka: Pokud mají být sluchátka ponořena do vody, musí být 
použita vodotěsná sluchátka. Standardní sluchátka dodávaná s AT 
Pro, AT Gold a AT Max nelze ponořit, avšak kabel vedoucí k headsetu 
je ponořitelný.

FUNKCE PROPORTIONAL AUDIO 
AT Max, AT Gold a AT Pro jsou vybaveny pokročilými, 
proporcionálními (Pro) zvukovými režimy. To pomáhá 
uživateli zaslechnout jemné změny v odezvě cíle. 
Proporcionální zvuk také pomáhá uživateli lépe posoudit 
velikost, tvar a hloubku cíle a má další výhodu v mnohem 
rychlejší době zotavení při detekci sousedních cílů.

AT Pro také obsahuje tři standardní zvukové režimy, které 
poskytují plné pípnutí bez ohledu na amplitudu cíle. 
Mnoho hledačů dává přednost této jednodušší, binární 
(buď zapnuté nebo vypnuté) reakci na cíle.

HIGH-RES IRON DISCRIMINATION™
S nastavitelnou úrovní rozlišení železa (40 bodů na 
AT Pro a 44 bodů na AT Gold a AT Max), může uživatel 
použít pouze minimum rozlišení potřebných k vyloučení 
železného šrotu. Detektor bude i nadále hledat žádoucí 
cíle, které by jinak mohly být „maskovány“ železem.

DIGITAL TARGET ID (0 DO 99)
Tato stupnice na LCD obrazovce pomáhá přesněji 
identi� kovat cíle. Položky s hodnotou blízkou 1 jsou 
většinou železné, zatímco nejvodivější cíle (například 
silné stříbro) se v digitálním ID blíží 99.

Nastavení 
diskriminace 
s vysokým 
rozlišením

Číslo Digital 
Target ID 
odpovídá 
pixelu vodivosti 
v horní části.

diskriminace 
s vysokým 

Tyto dva sousední cíle by vytvořily jeden 
silný signál u binárního audio detektoru. 
Porcionální zvuk umožňuje slyšet nárůst 
a pokles zvukové odezvy a zaslechnout 
tak oba cíle.

ADJUSTABLE  THRESHOLD
Tato funkce AT Max a AT Gold umožňuje uživateli vybrat 
33 úrovní konstantního zvuku na pozadí („bzučení“). Tím, 
že pracuje s stěží slyšitelnou prahovou úrovní, tato funkce 
pomáhá maximalizovat schopnost uživatele slyšet slabé 
signály, čímž maximalizuje hloubku detekce.

Tip AT Gold: Vyzkoušejte “Disk 
2” ke zlepšení výkonu detektoru, 
pokud používáte AT Gold k hledání 
ve slané vodě. 

AT Gold je 
navržen pro 
použití ve 
sladké vodě.

AT Pro a AT Max také fungují se 
slanou vodu.
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AT PŘÍSLUŠENSTVÍ

AT KŠILTOVKY

AT Max kšiltovka
#1664600

AT Pro Camo kšiltovka
#1633400 

AT Gold Camo kšiltovka
#1664100

KTERÝ ALL-TERRAIN DETEKTOR OD GARRETTA JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ?
AT MAX—Nabízí nejhlubší detekci, režim True All Metal a bezdrátové možnosti. Doporučeno pro všechny terény, 
včetně slaného i sladkovodního prostředí. Použijte pro mince, šperky, památky, zlato a soutěže.

AT Gold—Díky vyšší frekvenci, režimu True All Metal a malé vyhledávacímu cívce je nejlepší pro malé zlaté nugety, 
památky a malé šperky. Díky pokročilým funkcím vyvážení půdy je ideální pro průzkum a hledání ve sladké vodě.

AT Pro—Vyberte si ze snadno použitelných programů ve STANDARD MODu nebo PRO MODu pro více informací o 
nálezu a hloubce. Lze ho ponořit do slané nebo sladké vody. Skvělý pro mince, šperky, památky a zlato.

CÍVKY

9" x 12" PROformance™  koncentrická cívka
#2222700

8.5" x 11" PROformance™ DD cívka
(Standardní pro AT Pro)
#2222400

6.5" x 9" PROformance™ koncentrická cívka
#2222600

5" x 8" PROformance™ DD cívka
(Standardní pro AT Gold)
#2222800

4.5" AT SuperSniper™ cívka
#2222500

SROVNÁVACÍ TABULKA

Z-Lynk™ Wireless (vestavěný) (Včetně MS-3 Z-Lynk 
sluchátek)

Ne Ne

Segment diskriminace železa 44 44 40
True All-Metal Mode   Ne
Podsvit  Ne Ne
Nastavení zvuku  Ne Ne
Notch Discrimination Nastavitelná Fixní Nastavitelná
Vyhledávací módy 4, vše Pro Audio 3, vše Pro Audio 6 (3 Standard, 3 Pro)
Proporcionální zvuk   

Standardní Binární zvuk Ne Ne 

Rychlé obnovení   

Nastavení citlivosti/hloubky 8 8 8
Iron Audio™ Disc.programy   

Iron Audio™ režim All Metal   Ne
Threshold Adjustment   Ne
Digitální cílové ID   

Zemní vyvážení, Auto/Manual   

Ground Balance Window™ (Automatické)  Ne
Dohledávací mód   

Vodotěsný do 3m)
       • Sladká voda
        • Slaná voda








není doporučeno





Frekvence 13.6 kHz, Nastavitelná 18 kHz, Nastavitelná 15 kHz, Nastavitelná
Počet rozlišovacích tónů 3 3 3
Gra� cký indikátor hloubky   

Standardní cívka 8.5” x 11” DD 
PROformance™

5” x 8” DD
PROformance™

8.5” x 11” DD 
PROformance™

Délka (Nastavitelná) 1.09m - 1.4m 1.09m - 1.4m 1.09m - 1.4m
Celková váha 1.4 kg 1.27 kg 1.4 kg
Baterie 4 AA (v balení) 4 AA (v balení) 4 AA (v balení)
Indikátor baterií   

Záruka 2 roky 2 roky 2 roky

TM


	2019_Sport_Catalog_CZ1_14
	2019_Sport_Catalog_CZ1_15

