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RUTUS ALTER71 WER. 2.0 Z 2
SONDAMI 28DD + 12CM CC +
ODBIORNIK WIFI
CENA:

3 299,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Rutus

OPIS PRZEDMIOTU
RUTUS Alter71 - coś nowego, coś innego, coś na prawdę dobrego!!!
Od grudnia 2018 dostępna jest wersja 2.0 !!! i taką wersję wysyłamy do naszych klientów.

Żaden znany mi obecny na rynku wykrywacz nie ma takiej możliwości. Detektor zaopatrzony jest w radiowy nadajnik
danych cyfrowych pozwalający na współpracę np. ze słuchawkami bezprzewodowymi lub "bezprzewodowym gniazdem
słuchawkowym". Transmisja cyfrowa została specjalnie zaprojektowana do tego celu - nie wprowadza jakichkolwiek
opóźnień. Czas pracy na 6 bateriach "paluszkach" zależy od częstotliwości pracy i waha się od 20 do 50 godzin. Detektor
posiada możliwość pracy w trybie statycznym, dynamicznym lub w tzw. mixie - przy czym od dynamiki do "mixa" można
przejść płynnie w zależności od potrzeb.
Wyświetlacz graﬁczny, ID - 120 punktów, dyskryminacja klasyczna i wybiórcza, wykres zależności fazowych w sygnale,
automatyczne strojenie do gruntu, regulacja szybkości ﬁltrów gruntowych w bardzo szerokim zakresie, możliwość
programowania własnych dźwięków, zasięgi, szybkość, separacja i wiele innych cech sprawiają, że jest to detektor na
światowym poziomie.
Wykrywacz posiada całkowicie nową konstrukcję mechaniczną i jest lżejszy od dotychczasowych naszych wykrywaczy o
ponad 200 g.
Do wykrywacza dostępne będą sondy zarówno DD jak i koncentryczne.
Elementy regulacyjne:
Dyskryminacja
Czułość
Dyskryminacja wybiórcza 120 punktów
Częstotliwość pracy od 4,4 do 18,4 kHz skok 0,2 kHz

Kamienie magnetyczne
Reakcja (ﬁltry gruntowe) - 8 szybkości do wyboru
Maskowanie 7 poziomów
Poziom sygnału wiodącego
Ton sygnału wiodącego
Czułość sygnału wiodącego - regulacja pozwalająca na płynne przejście od czystej pracy dynamicznej do "mix-a"
Wzmocnienie Audio - regulacja pozwalająca zmieniać charakterystykę dźwięku z kanału dynamicznego a także wyłączyć
go całkowicie (uzyskujemy w ten sposób pracę czysto statyczną)
Głośność
Tony - trzy proﬁle dźwiękowe do poszukiwania monet, trzy do "reliktów, oraz trzy dowolnie programowane przez
użytkownika
Bezprzewodowość - wyłączona, kanał 1, kanał 2
Podświetlenie - regulowane 29 poziomów
Rodzaj ID - prawdziwa (zależna od częstotliwość), przeliczana dla 6kHz, przeliczana dla 12 kHz
Czas podtrzymania - możliwość regulacji czasu wyświetlania informacji o obiekcie na LCD.
Wykrywacz posiada 7 fabrycznych programów:
bardzo głęboko, głęboko, duże srebro, podstawowy,monety, szybko, bardzo szybko.
Programy fabryczne dają dość szeroki przekrój możliwości wykrywacza w poszukiwaniu różnych obiektów w różnych
warunkach terenowych. Każdy program fabryczny można modyﬁkować do własnych potrzeb - modyﬁkacje są
zapamiętywane po wyłączeniu zasilania. W razie gdy modyﬁkacje nie spełniają oczekiwań użytkownika - istnieje
możliwość resetu każdego programu z osobna do ustawień fabrycznych.
W skład zestawu wchodzi:
- detektor metali Rutus Alter71 wersja 2.0 z sondą 28cm DD i 12cm CC,
- zintegrowane osłony sondy,
- odbiornik słuchawkowy bezprzewodowy OS-1,
- zestaw osłon na elektronikę i przedział bateryjny,
- torba na znaleziska,
- instrukcja w języku polskim,
- oryginalne kolorowe opakowanie.
Detektor RUTUS Alter71 objęty jest 2 letnią polską gwarancją producenta.
Od grudnia 2017 dostępna jest wersja 2.0 !!! i taką wersję wysyłamy do naszych klientów.
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