Detector de metal Fisher F4
Modelo: 20704

O detector de metal marca Fisher modelo F4 chega ao mercado
mundial destacando sobre os outros detectores de mesma categoria
em campo de teste com a sua surpreendente velocidade de
resposta, ou seja, resposta rápida de detecção para cobrir a área de
pesquisa mais rapidamente! Ainda ganhou em estabilidade em solo
mineralizado vermelho de outros detectores similares.

A tela LCD de fácil leitura do detector de metais F4 Fisher visualiza
para o operador: A profundidade do objeto descoberto, a
classificação numérica do objeto descoberto de 0 a 199, o nível de
bateria continuamente, os prováveis objetos encontrados apontados
pelo cursor na escala de objetos que possui 11 segmentos de
metais prováveis e o símbolo R que pode ser acionado significando
que tal objeto não será mais detectado, comando NOTCH. Ainda
tem 4 tipos de sons para quatro tipos de metais.
Possui 4 controles ajustáveis: Sensibilidade, Discriminação,
Equilíbrio de solo e Threshold.
Fácil manuseio! É só dar um toque nos botões desejados para começar a
pesquisa.
Modo de pesquisa (de movimento e não movimento): ALL METAL (todos os
metais), AUTO TUNE (afinação automática), PINPOINT (localizador central do
alvo descoberto), DISC (discriminador), NOTCH (aceita ou rejeita até 7
segmentos na escala de objetos).
Os detectores de metal F4 Fisher são alimentados por duas baterias de 9v
alcalinas com duração aproximada de 25 horas de pesquisa. Freqüência
operacional 6,8 Khz. Vem acompanhado com bobina elíptica 7x11 polegadas
DD. Detector de peso leve e ergonômico. É a Fisher novamente como primeira
mostrando a todos do ramo a excelência em detectores de metais desde 1931.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

• Peso leve e bem equilibrado
• Visor LCD Grande
• indicadores Visuais de valores importantes como:
Identificação dos metais por números de 0 a 199
Verificação confiante do metal encontrado
Profundidade indicada por polegadas DEPTH (ambas
profundidade no balançar da bobina e centralização do alvo)
• Modo de rastro por movimento ou não movimento da bobina
• Modo de pesquisa: ALL METAL, DISC, AUTO TUNE
• Controle Ground Bance (Equilíbrio de solo)
• Marcador de nível de bateria continuamente visível
• Bobina BiAxial™ aberta de 7x11 polegadas elíptica aprova de água
• PINPOINT - definir a localização do alvo descoberto
• Partes da Haste Completamente Ajustável
• NOTCH - Comando para rejeitar o aceitar metal a ser detectado
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ESPECIFICAÇÕES:
• Mecânica: Haste de alumínio de 3 peças formato em S,
• Bobina: (Antena, Censora) de pesquisa: 7x11 polegadas (28 cm)
de armação elíptico aberta dubla -D, impermeável.
Alimentação: Duas 9V baterias alcalinas.
• Peso: 1,2 kg.
• Princípio operacional: VLF indução equilibrada
• Freqüência operacional: Nominal 6,8 kHz, cristal de quartzo de
referência cronometrada. 5,9Khz
• Controles ajustáveis: SENSITIVITY, DISCRIMINATION, THRESHOLD e GROUND.
• Temperatura operacional: -20 a +50 graus C
• Umidade Operacional: 0-90% não condensado
Controles programados: ALL METAL, AUTO TUNE, ON/OFF, DISC,
NOTCH e PINPOINT
• Vida da bateria: 25 horas aproximadamente
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