
Bezdrátový systém      
Z-LYNK vám dává 

svobodu od propojení 
s vaším detektorem.

    Bezdrátová technologie

Jednoduše rychlejší 
Technologie Z-Lynk je navržena pro skoro nulové zpoždění signálu. 
Systém pracuje se zpožděním 17 ms a je tak 6x rychlejší než rychlost 
Bluetooth!

Jednoduše univerzální 
Systém Z-Lynk umožňuje propojit většinu značek detektorů 
bezdrátově se sluchátky.

Rychlost obnovy signálu je skoro nulová
Z-Lynk pracuje 6x rychleji než ostatní bezdrátové audio systémy. To 
znamená, že uslyšíte signál nálezu přímo když je cívka nad ním. 
Pomáhá přesnějšímu určení cíle a jeho nalezení.  

Rozšířená doba hledání na jedno nabití
Na jedno nabití můžete hledat až 30 hodin, což je dostatečné pro 
několikadenní hledání. K nabití modulů postačuje pouze je zapojit 
do USB portu - např. notebooku, automobilu nebo USB nabíječky 
telefonu.
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Z-Lynk výhody:

Garrettův bezdrátový systém Z-Lynk pracuje s většinou 
značek detektorů kovů!

Odstřihněte šňůru
svému detektoru!

• Blesková rychlost s nulovým zpožděním!

• Z-Lynk pracuje jak s VLF, tak i
pulsními detektory.

• Pracuje s většinou sluchátek.

Turn the page for more Z-Lynk products and accessories.
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WR-1 s konektorem AT

WR-1 s konektorem 6.3mm

Operační frekvence: 2.4 GHz  
rychlé přeladění (zabraňuje rušení s 
ostatními sluchátky a dalšími 
bezdrátovými zařízeními poblíž)

Prostředí:  Vodě odolný; není určen k 
 potápění.

      WR-1 (přijímač):  IP 52: chrání proti
   lehkému dešti.
WT-1 (vysílač):  IP 64: chrání proti 
   silnému dešti.

Speed: 17 millisecond delay
Volume:  Adjustable via WR-1 unit
Battery Type: Rechargeable Lithium Ion
Battery Life: Up to 30 hours per charge
Charging: USB (cables included)
Warranty: 2 years, limited parts and labor
Operating Temperature: -20°C (-4°F) to  
 60°C (140°F)

Bezdrátový systém Z-Lynk:  jack 6.3mm - sada
Zahrnuje WT - 1 vysílač, WR - 1 bezdrátový přijímač s 1/4" 
jack (6.3mm), 1/4“ audio kabel, montážní kroužek, dva 
USB nabíjecí kabely a přenosné pouzdro.
PN: 1627100
Vše co je nezbytné pro vytvoření bezdrátového detektoru se 6.3mm sluchátkovým 
konektorem.

Specifikace Z-Lynk 
Bezdrátový systém Z-Lynk: AT konektor - sada
Zahrnuje WT-1 vysílač, WR-1 bezdrátový přijímač s 2-
pinovým AT konektorem, 2-pinový AT audio kabel, montážní 
kroužek, dva USB nabíjecí kabely a přenosné pouzdro. 
PN: 1627110
Vše co je nezbytné pro vytvoření bezdrátového detektoru se sluchátky řady AT.

www.g a r r e t t . cz           

Z-Lynk Advantages:

CUT THE CORD
to your detector!

Bezdrátový systém

TM

Vytvořte si bezdrátovou svobodu s každým vaším detektorem. 
Zaslechněte vaše cíle 6x rychleji než rychlostí Bluetooth!

Z-Lynk WR-1 bezdrátový vysílač můžete snadno 
připnout pomocí klipu na kapsu,opasek nebo na 

brašnu. 
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Garrett Z-Lynk 6.3mm (1/4”) 
Audio  kabel PN:1627400 

Garrett Z-Lynk 2-Pinový AT Audio kabel 
Potřebný pro použití Z-Lynk k AT 
detektorům Garrett. 
(Zahrnuje další montážní 
kroužek k detektorům ATX.)
PN: 1627410

Z-Lynk bezdrátový vysílač
Zahrnuje WT-1 vysílač, audio kabel s konektorem 6.3mm, 
montážní kroužek a USB nabíjecí kabel. 
PN: 1627500
Umožňuje mít veškeré vaše detektory připraveny na Z-Lynk 
bezdrátový přenos.

Z-Lynk redukce z 6.3mm konektoru na 
2-pinová AT sluchátka.
PN: 1627800
Potřebné pro připojení Z-Lynk WR-1 k 2-
pinovým sluchátkům používaným na AT 
detektorech Garrett.

Z-Lynk bezdrátový přijímač (pro sluchátka s 6.3mm jackem)
Zahrnuje WR-1 přijímač se sluchátkovým konektorem 6.3mm a USB nabíjecí 
kabel. PN: 1627600
Pro použití s většinou sluchátek s 6.3mm (1/4“) konektorem.

Montážní kroužek 
(náhradní díl) Pro 
instalaci modulu WT-1 
na detektor. 
PN: 9885100Z-Lynk bezdrátový přijímač (pro sluchátka s 2-pinovým AT 

konektorem)
Zahrnuje WR-1 přijímač s 2-pinovým AT konektorem a USB nabíjecí kabel. 
PN: 1627610
Pro použití jako náhradní nebo záložní jednotka na jakékoli Garrett AT detektor.

Příslušenství
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MS-3 BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

                 Bezdrátová sluchátka Garrett MS-3 Z-Lynk
• Vestavěný přijímač Z-Lynk. High-fidelity audio.
• Ovládání hlasitosti. Úprava úrovně signálu.

Požadované nastavení a zesílení slabých
signálů.

• Pohodlný hlavový most a náušníky.
• Skládací pro snadné skladování a přepravu.
• Včetně USB nabíjecího kabelu.
• Impedance: 8 ohms
• Frekvenční rozsah: 30-18,000 Hz.

PN: 1627710

Bezdrátová sluchátka Garrett MS-3 Z-Lynk - sada
• Zahrnuje MS-3 bezdrátová sluchátka a vysílač Z-Lynk WT-1.

2-pinový (AT) audio kabel, 6.3mm (1/4“) audio kabel, montážní 
kroužek a dva nabíjecí kabely USB.

• Připravený k propojení s jakýmkoliv detektorem kovu.!
   PN:1627720

Mounting Band (spare)
For mounting a WT-1 
module on a detector.
PN: 9885100

www.garrett.cz           

NOVINKA

See garrett.com for videos and more information on Z-Lynk products and accessories

Vychutnej si volnost 
při kopání, aniž by jsi 
byl svázaný se svým 

detektorem!
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