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GARRETT
MODERNO - PRÁTICO - DIVERTIDO - BARATO!
CAÇADOR DE RELÍQUIAS SUBMERSAS

SEA HUNTER MARK II
Garrett

Categoria Aquático
Profissional

Ideal para oceanos, praias, lagos e todas as vias fluviais!
O detector de metal Sea Hunter Mark II Garrett é o mestre debaixo de água
na procura de tesouros submersos.

Se você quer um detector PI submersível que realmente
discrimina, não olhe para mais nenhum e sim para o detector de
metal Sea Hunter Mark II.
Além de prover discriminação padrão, o Sea Hunter Mark II Garrett ostenta
um modo de Eliminação Discreto sem igual que permite-o separar de
qualquer outro detector PI fabricado.

Lixos como abas de garrafas aborrecem muito quando na verdade você está procurando por anéis. O Sea Hunter ignora muitos lixos que
disparam nos detectores PI convencionais, enquanto procura tesouros a profundidades e até mesmo submersíveis que não podem ser
alcançados por outros detectores similares.
Os grandes favoritos caçadores de tesouros profissionais renomados como Mel Fisher e Bob Marx, dizem que o detector de metal Sea Hunter
ganhou uma reputação por também ajudar na praia, achando milhares de dólares de moedas perdidas e jóias. Este detector afama sua
reputação pelo desempenho fidedigno. Outros ostentam ser o melhor que a Garrett oferece para prova.
Por mais de uma década o Sea hunter esteve em todos os lugares. Fabulosos Tesouros foram achados por seu Poder de Pulsação e foi
recuperado fundo em baixo do mar. Trinta braças submersível ou na praia o circuito de indução de pulsação do Sea Hunter ignora água
salgada e mineralização férreo.
Nenhum outro circuito pode funcionar efetivamente bem debaixo de tal condição que é achada freqüentemente em lagos longe do oceano.
Discriminação ajustável, rejeita lixos como, tampa de garrafa, abas de lata, lastro mineralizado apedrejado e alguns pedaços de ferro.
A Garrett testou o Sea Hunter pessoalmente nas praias de areia afamadas da Califórnia mexicana onde a mineralização está em seu pior
grau. O equilíbrio de solo automático do Sea Hunter foi aprovado com sucesso. Lembre-se a Garrett oferece prova!
Confortável Para Praia e Caças em Águas Profundas
O Sea Hunter Mark II Garrett está se tornando o mais vendido detector de metal aquático para caça de valiosos tesouros.
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CARACTERISTICAS

ESPECIFICAÇÕES

• Máxima

Discriminação PI e Threshold auditivo ajustável.
Elimination - utilizado no Sea Hunter para eliminar a condutividade
salina presente em lugares com teor de sal no solo ou na água.
• Tecnologia Discrete Trash Elimination - elimina a maioria dos puxa
abas de latinhas e também de papel aluminado sem degradar
significativamente a sensibilidade para anéis e moedas no modo
Discrete Elimination.
• Detector submersível até 65 metros
• Salt

• Fone
• Não

de ouvido aprova d água
é recomendado o uso do Sea Hunter para procurar objetos férreos.

• Bengala

ajustável de 3 peças 71cm encolhida a 132cm
estendida.

• Bengala

de 3 (três) partes acoplável uma na outra.

• Bengala

Inferior de plástico resistente, Mediana e Superior de
alumínio leve.

• Peso

2,5 Kg

• Detecção

Transporte: 6Kg.

de Múltipla Freqüência 750 pulsos por segundos

• Incluso

8 pilhas AA alcalinas descartáveis de 1,5V. Vida útil de
18 a 22 horas

•Controles

e programas ajustáveis

Elimination - Discrimination - Threshold
Modos de pesquisa
No-Motion - PI Disrimination (padrão) - Discrete PI
Discrimination
GARANTIA 12 MESES

Acessórios Inclusos
• Caixa

de controle SEA HUNTER MARK II.

• Bengala
• Bobina
•8

de 3 partes e 1 parafuso plástico para fixar a bobina na Bengala Inferior.

PROFORMANCE de 8 polegadas MONO impermeável.

(oito) pilhas AA de 1,5V descartável.

• Fone

Acessórios Não
inclusos
• Fone

de ouvido de uso terrestre
de bateria
• Bateria recarregável
• Bobina 10 x 14 polegadas PROFORMANCE MONO
• Carregador

de ouvido aprova dágua

• Manual

Inglês/l/Resumo Português. DVD inglês
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