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Item:
GOLDBUGPRO
DETECTOR DE METALGOLD BUG PRO FISHER
MODERNO - PRÁTICO - DIVERTIDO – LUCRATIVO – ÓTIMA
SENSIBILIDADE PARA FRAGMENTOS DE OURO
C A Ç A D O R D E P E P I TA S E M R E G I Õ E S D E
GARIMPO DE OURO – TESOUROS RASOS

Mais Poderoso!
Mais Sensibilidade
Mais Profundidade!

Pequeno, mais Grande!

Mais Estabilidade!

ENTRETENIMENTO
PROSPECÇÃO
GARIMPO
LUCRATIVO

É muito barato pelo que faz!

A linha GOLD BUG Fisher é incomparável na exploração de ouro de pepita, devido a tecnologia Fisher para alta sensibilidade em pepitas de
ouro muito pequenas. Quanto as pepitas de ouro maiores, detecta com mais facilidade e maior profundidade!
Nasce a nova família do legendário GOLD BUG. A linha GOLD BUG da Fisher, a várias anos tem sido a melhor máquina em sensibilidade
para ouro minúsculos, incomparável. E as pepitas maiores, ele não detecta? Detecta sim, e com maior profundidade! Quanto maior é a pepita
de ouro, mas fundo o GOLD BUG pode alcançar. O novo GOLD BUG PRO trouxe com sigo avançada tecnologia digital, com dois
processadores, que fornece mais informações dos objetos, mesmo em extremo solo mineralizado. O novo GOLD BUG PRO (Profissional)
incorpora novo estilo com algoritmos avançados. O GOLD BUG PRO é um detector de metal de múltiplos propósitos com excelente
capacidade para prospecção de ouro natural em forma de pepita.
☼ Bobina padrão 5 DD polegadas para mais estabilidade e mais penetração profunda no solo mineralizado ☼ O detector de metal GOLD
BUG é capaz de encontrar as mais pequenas pepitas de ouro em terras altamente Mineralizadas sem perder o equilíbrio ☼ De peso leve e
durável. Isso significa que não é preciso ser pesado para ser o melhor! ☼ O novo GOLD BUG PRO é indicado para exploração de ouro de
pepitas de todos os tamanhos. O detector de metal GOLD BUG é excelente para escavação, muito utilizado pelos garimpeiros do Pará e
Maranhão. Também excelente para encontrar objetos de valor muito pequenos em praias, brinco ☼ O GOLD BUG parece ser pequeno, mas é
GRANDE na exploração de minério. O que é pequeno no GOLD BUG é seu preço! ☼ Mas uma vantagem do novo GOLD BUG é seu peso
leve, que pessoas acima de 10 anos podem utilizá-lo para ajudar a família na busca ao ouro ☼ Possui Equilíbrio de solo automático. O
GOLD BUG também pode ser utilizado para procurar moedas, joias e outros objetos de valor perdido pelo homem, devido ao seu poderoso
Discriminador de objetos ☼ Uma outra vantagem incorporado no GOLD BUG é a exibição na tela da mineralização férrea presente no solo.
Isto ajuda o garimpeiro e o explorador de minério. Quanto mais alto for a escala férrea, mais perto está do ouro. Então, siga a escala férrea!
☼ utiliza uma bateria de 9v alcalina descartável, inclusa ☼ Bengala de 3 partes ajustável ao tamanho do usuário ☼ Painel de fácil
visualização ☼ Fácil de manusear ☼ Sistema V-Break - Discriminação variável pelo tom ☼ Sistema computadorizado de Balanço de solo
automático GROUND GRAB (GG) ☼ V.C.O. Auditivo no modo ALL METAL & DISCRIMINATION ☼ Controle independente TRESHOLD &
GAIN ☼ Estágios de leitura de Condição de Solo contínuos ☼ Valor numérico que indica o tipo de mineralização GROUND PHASE ☼ Gráfico
Fe3O4 que indica a quantia de mineralização ☼ PINPOINT - Não é preciso estar em movimento para detectar o alvo. Excelente controle para
localização exata do alvo. Ainda no modo Pinpoint é exibida a profundidade do objeto em polegadas ☼ STRENGHT - Indicador de intensidade
de massa ☼ Dupla entrada para fone de ouvido - Pode ser utilizado plugues grandes ou pequenos ☼ 19kHz Frequência operacional ☼ Vida
da bateria: Mais de 15 horas com alcalina de boa qualidade ☼ Garantia 12 meses ☼ Manual Inglês/Português.
Acessórios não inclusos: Bobina 11DD Fisher, 12x17DD Hunter, Kit bateria Hunter para maior autonomia, estabilidade e profundidade.
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