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Minelab X-Terra 705
En populär universaldetektor som används till nästan allting, även lämplig för
prospektering - att leta guld och mineral.

Metalldetektorer | Utrustning | Innovation | Erfarenhet

Guldström. The good road.

Guldström & Co AB

tel +46 (0) 383 - 460 110

Guldvägen 37

fax +46 (0) 383 - 460 109

Ädelfors
57015 Holsbybrunn

e-mail rolf@guldstrom.se
webshop www.guldstrom.se

T

M

Sweden

mobile +46 (0) 702 - 845 116

X-Terra 705
En detektor som används till allt.
X-Terra är en djupsökande universaldetektor, med alla viktiga funktioner, som
används både till att hitta alla sorters föremål, arkeologiska undersökningar,
skattjakt och prospektering - att leta guld och mineral.
Den identifierar metallföremål via nummer på displayen och visar hur djupt ner

Kontrollpanelen, här har du detektorns
alla funktioner nära till hands.

i marken de finns. Detta är en mycket bra funktion när man vill slippa att gräva
upp oönskade föremål.
X-Terra 705 är byggd med den senaste tekniken. Den är lätt - den väger bara
1,3 kilo. Du kan därför detektera länge utan att bli trött.

Pris SEK 6 800 (ex. moms / SEK 8 500 inkl. moms)

Lätt att komma igång och ändå full med
användbara funktioner.

Sökdjup / Tekniska data
Stort guldkorn 4 mm

1 cm

Siffer- och grafisk display

Ja

Häftstift

23 cm

Belyst display

Ja

Gevärskula 32 mm, stor

39 cm

Fler finesser och möjligheter

Ja, många fler finesser

Svensk modern enkrona

34 cm

Detektorn kan delas i

5 delar delar

75 mm vanlig spik

44 cm

Detektorns vikt

1,3 kilo

100 mm vanlig spik

49 cm

Största längd, utdragen

1 420 mm mm

Vanlig morakniv

59 cm

Minsta längd, ihopskjuten

1 220 mm mm

Brunnslock/Däxel 210 mm

114 cm

Batteri

4 st AA standardbatteri 1,5 volt

Gränsrör 38 mm

69 cm

Batteritid, NiMH-batteriet

...

Stora metallföremål

Hittas på djup över en meter

Batteriladdare för NiMH-batt

...

Teknologi

VFLEX. "Digitalt förbättrad sinusvåg"

Extra batterikassett

Nej

Frekvenser

7.5 kHz som standard

Batteritid, alkaliska batterier 18 timmar timmar

Diskriminering

Ja, mycket avancerad.

Varning för svaga batterier

Ja

Sökspole

Rund koncetrisk 22,5 som standard

Kartongens storlek

63 X 27 X 8 cm

Variabel känslighet

Ja

Fraktvikt, kartong + detektor 2,2 kilo kilo

Pinpoint

Ja

Bruksanvisning

Ja, Svenska och Engelska

Volymkontroll

Ja

Hörlursuttag

Ja, 1/4" - 6,35 mm, mono/stereo

Markbalansering

Ja, automatisk eller manuell

Hörlurar

Ingår ej men kan köpas separet

Tonkontroll

Ja

Inbyggd högtalare

Ja, högtalaren är tyst hörlurar används

Inbyggda minnesfack

Ja

Vattentät

Ja, upp till elektroniklådan
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