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Categoria
Profissional
Anfíbio

O detector de metal AT PRO Garrett é muito versátil, de grande utilidade em vários setores que exija um detector de metal. No AT PRO
Garrett está embutido as mais novas tecnologias Garrett para detectores. Excelente poder de penetração no solo com sua bobina 8,5 x 11 DD
Proformance de aro aberta, além de proporcionar estabilidade no solo.
O detector de metal Garrett AT-PRO pode se dizer de um detector que vai em qualquer lugar, anfíbio. Pois, todo o detector pode ser
submergido em água com pressão de 3 metros de água.
O AT PRO (Profissional para todo tipo de terreno) Garrett trabalha muito bem em todos os terrenos , devido a sua tecnologia de discriminação
de solo e o processo continuo do balanço de solo FAST TRACK.
Com o detector de metal AT-PRO pode se aventurar na procura de relíquias, tesouros, pepitas de ouro, objetos de cenas de crime como faca,
armas, celulares e outros artigos metálicos.
A profundidade é de acordo com a dimensão do metal enterrado. Quanto maior for a dimensão do metal, mais fundo é capaz de
detectar. Para se saber a profundidade de um determinado tamanho de objeto é preciso enterrar e fazer o teste.
Altamente Recomendado - caça de Moedas, Jóias, Relíquias, enterrados escondido, Explorando em busca de minério de ouro, Eventos de
Competição, Praia/Água Fresca e perícia.

CARACTERISTICAS
GTA - Gráfico Analisador de Objetos. Visualmente identifica um objeto
condutivo como por exemplo, um tesouro e discrimina o objeto. É
também utilizado afim de aceitar ou rejeitar o objeto enterrado com a
função NOTCH de discriminação.
IRON - Alta resolução para discriminação de ferro. Prove 40 pontos
de resolução para discriminação férrea, controlado ao toque do botão
e visualização numérica exibida na tela de LCD para maior precisão
na habilidade de separação entre trastes de ferro e o bom metal.
ALL TERRAIN - O detector de metal AT PRO Garrett foi projetado
para trabalhar em qualquer tipo de terreno seco, molhado, acidentado
e com variação de mineralização, sal ou alcalinidade. Basta um toque
no botão FAST TRACK para calibrar o detector com o solo. Também
tem a possibilidade de calibragem manual. Está muito ensolarado?
não se preocupe com o detector! Está chovendo muito? Também não
se preocupe com o detector!

ID - Identificação Discriminada Digital dos objetos. O AT PRO possui uma escala numérica de 0 a 99 que indica a condutividade do metal afim
de aumentar a habilidade distinguir um objeto do outro.
ONE-TOUCH - Com um toque no botão o detector é ligado e pronto para caçar tesouros. Se o botão for segurado por alguns segundos
retorna a configuração aos padrões de fábrica. Isto é útil quando o usuário faz uma bagunça com a programação.
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GROUND BALANCE MANUAL - Permite o operador balancear o
detector manualmente com o solo para reduzir o detrimento dos
efeitos de mineralização no solo.
FAST TRACK GROUND BALANCE - Possui a característica de
balancear automaticamente o detector rapidamente com o solo.
Exclusiva tecnologia do detector de metal GTI 2500 Garrett.
PRO MODE AUDIO - Sistema profissional modular de áudio
resposta. Oferece claridade nas resposta de áudio e tom de
discriminação dos objetos. Facilita na identificação do objeto
enterrado.
IRON AUDIO - Característica que permite ouvir a discriminação do ferro e alterar o
alcance dos sinais de médio tom do detector.
Fast Recovery Speed: Permite maior habilidade para escolher entre os objetos
bons e os lixo metálicos.
Freqüência de 15 kHz: descobre melhor os objetos pequenos como, pepitas de
ouro e jóias.
Indicador de Profundidade de Moeda contínua: Determinar a profundidade do
alvo detectado.
Indicador de Condição de bateria: Exibe continuamente a carga da bateria.
Modos de pesquisa (Padrões de Discriminação): 6 particularidades para
PINPOINT. Modo seletivo profissional, PRO, CUSTOM, COINS, ZERO.

ESPECIFICAÇÃO
ID Cursor Segmentos objetos — 12 (pontos de aceitar ou rejeitar objetos (NOTCH). Pode ser
desmarcado os objetos que não deseja ser avisado por alarme sonoro. Mas, a parte visual na tela
continuará informando o objeto detectado.
Segmentos de Discriminação de ferro — 40. Estes segmentos podem discriminar entre os 40
tipos de materiais ferrosos já programados.
Discriminação de Aceitar/Rejeitar —

Sim.

Modos de pesquisa — 6 (3 padrão, 3 modificáveis pelo usuário)
Ajustes de Sensibilidade — 8
PINPOINT —

Sim. Ajuda na localização do alvo. O som mais alto informa o centro do objeto.

Freqüência — 15 kHz
Níveis de Tom auditivo ID —
Bobina patrão —
solo.

3

8,5 " x 11 " DD PROformance. A bobina DD proprociona mais estabilidade no

Bengala (Ajustável) — 106cm - 129cm
Peso total — 1,4 kg
Pilhas — 4 AA (inclusa). Gire a tampa anti-horário para retirar a tampa.
Garantia — 12 meses
Manual — Inglês/Espanhol

ATENÇÃO: Recomendamos que o prospector utilize roupas compridas e filtro solar para tempos ensolarados. Para tempos chuvosos,
agasalho impermeável para não se resfriar.
Não é aconselhável fazer pesquisas em lugares de minas explosivas.
Não é aconselhável pesquisar em áreas que tenha cabos energizados enterrados.
Madeira, pedra, concreta ou outro material não metálico não impede a detecção.
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