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Pracovní frekvence: 2.4 GHz band 
 automaticky volí frkvenci 
(zabraňuje rušení blízkých sluchátek
a dalších bezdrátových zařízení)
Prostředí:  Odolný vůči vodě; nesmí
se ponořit.
WR-1 (přijímač): IP 52:ochrana
proti slabému dešti
WT-1 (vysílač): IP 64:ochrana
proti silnému dešti

Rychlost: zpoždění 17ms
Hlasitost:  Nastavitelná pomocí jednotky 
WR-1
Typ baterie: Dobíjecí lithium-iontová
Životnost baterie: Až 30 hodin na jedno 
nabití
Nabíjení: USB (kabely jsou součástí balení)
Záruka: 2 roky
Provozní teplota: -20°C až 60°C

Z-Lynk SPECIFIKACE

WR-1 with AT connector

WR-1 with 1/4” connector

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM Z-LYNK: 
PRO 6.3MM SLUCHÁTKA
Zahrnuje vysílač WT-1, bezdrátový přijímač WR-1 s
6.3mm jackem, 6.3mm audio kabel, montážní pásek, dva USB
nabíjecí kabely a brašnu.
#1627100
Vše potřebné pro vytvoření bezdrátového detektoru se sluchátky s konektorem 6.3mm.

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM Z-LYNK: 
2PINOVÝ AT SLUCHÁTKA
Zahrnuje vysílač WT-1, bezdrátový přijímač WR-1 se 2kolíkovými konektory
AT, 2pinový AT kabel, montážní pásek, dva nabíjecí kabely USB a pouzdro 
na přenášení.
#1627110
Vše potřebné pro vytvoření bezdrátového detektoru se sluchátky AT.

Bezdrátový systém

TM

Vytvořte si svobodu bez drátů s kterýmkoli z vašich detektorů.
Zaslechnete tak nález 6x rychleji než je rychlost Bluetooth!
Na stránkách garrett.com najdete videa a další informace o produktech a příslušenství Z-Lynk

Z-Lynk redukce, 2pinový AT na 6.3mm jack
#1627800
Umožňuje připojit 2kolíková AT sluchátka do systémů s 6.3mm 
konektorem.
(Není kompatibilní s modely ACE 150, 250, 350 a EuroACE.)

Z-LYNK - SVOBODA BEZ DRÁTŮ

Bezdrátový přijímač
Z-Lynk WR-1

snadno ho připnete
na pásek nebo na

mošnu.



6.3mm Sluchátková redukce 
• Umožňuje použít pozemní sluchátka se 6.3mm 
konektorem s   Garrett AT Max, AT Pro, AT Gold, ATX a 
Sea Hunter. (Nesmí se ponořit.)
#1626000

Vodotěsná sluchátka 
•  Pro použití s   Garrett AT Max, AT Pro,
AT Gold, ATX a Sea Hunter Mark II.
•  Polstrované náušníky
#2202100

Sluchátka Garrett 
TreasureSound™
Včetně ovládání zvuki.
#1612500

Sluchátka Garrett ClearSound Easy Stow
• 104,1cm až 208,30cm kabel
• Polstrované náušníky
• Ovládání hlasitosti
• Otočné náušníky
#1612700

složené

Sluchátka Garrett MS-2 (drátová)
•  Ovládání hlasitosti. Upravte úroveň signálu tak, aby vyhovovala 
individuálním požadavkům vašeho sluchu a vylepšete slabé signály.
•  Pohodlný polstrovaný hlavový most a měkké náušníky.
•   Zesílená 3m stočená šňůra s pravým úhlem.
•   Impedance reproduktoru: 8 ohmů
•  Frekvenční charakteristika: 30-18 000Hz.

•  s 6.3mm jack konektorem. 
    #1627300
        
  •  s vodotěsným konektorem pro použití s AT 
Max,      Max, AT Pro, AT Gold, ATX nebo Sea Hunter.
     #1627310

    

  •  s vodotěsným konektorem pro použití s AT 
Max,      Max, AT Pro, AT Gold, ATX nebo Sea Hunter.
     #1627310

Garrett Z-Lynk 
6.3mm kabel
#1627400

BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ Z-LYNK
Zahrnuje vysílač WT-1, audio kabel 6.3mm, montážní pásek a nabíjecí kabel USB.
#1627500
Umožňuje všem detektorům kovů být připraven k bezdrátovému připojení pomocí vysílače Z-LYNK.

BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ Z-LYNK (PRO 6.3MM SLUCHÁTKA)
Zahrnuje přijímač WR-1 s 6.3mm konektorem pro sluchátka a nabíjecí kabel USB.
#1627600
Pro použití s   většinou všech sluchátek s 6.3mm jackem.

Montážní pásek (náhrad-
ní) pro montáž modulu 
WT-1.
#9885100

Montážní pásek (náhrad-
pro montáž modulu 

BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ Z-LYNK (PRO 2PINOVÁ AT SLUCHÁTKA)
Zahrnuje přijímač WR-1 s 2kolíkovým konektorem AT a nabíjecí kabel USB.
#1627610
Pro použití jako náhradní nebo záložní jednotka k jakémkoli detektoru Garrett AT.

DOPLŇKY & PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezdrátová sluchátka Garrett MS-3 Z-Lynk
•  Vestavěný přijímač Z-Lynk. Vysoce kvalitní zvuk.
•  Používejte s jakýmkoli detektorem nebo vysílačovým modulem 
Garrett Z-Lynk.   #1627710

Garrett Z-Lynk 2-Pin 
AT kabel
#1627410

Je potřeba pro použití s detektory Garrett AT. Včetně 
dalšího montážního pásku pro použití s   ATX.

SLUCHÁTKA GARRETT
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Bezdrátová sluchátka Garrett MS-3 Z-Lynk

složené

Další podrobnosti o Garrett MS-3 viz strana 4
Bezdrátová sluchátka Z-Lynk a

Garrett MS-3 Wireless Z-Lynk Kit!
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