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DETECTOR DE METAL GTI 2500 GARRETT
IMAGEM GRÁFICA DO TAMANHO E DA PROFUNDIDADE DO OBJETO
ENTERRADO
CAÇADOR DE RELÍQUIAS & TESOUROS

Categoria Tesouro
Profissional

O GTI 2500 Garrett é um detector de metal todo digital de fácil operação. Por meio de sua Tela de cristal liquido, você pode observar a
profundidade do objeto, o Tamanho e Classificar os objetos enterrados, eliminando certos metais indesejáveis. O GTI 2500 é superior a outros
VLF por ai.
Deixe o mais avançado detector da Garrett fazer o trabalho, enquanto você recupera moedas, anéis, jóias, pepitas de ouro da natureza e
outros tesouros perdidos, enterrados ou escondidos pelo homem. Anexado por um poderoso chip de bordo DSP, o GTI 2500 traz para você
benefícios sem iguais.
O GTI 2500 é o topo da tecnologia Garrett que vem inovando há mais de 40 anos. Identificação gráfica de objetos tanto no tamanho como
na profundidade, e a capacidade de profundidade não superadas por detectores VLF de mesma categoria. Caçando com toda a versatilidade
que só o GTI 2500 pode fazer tudo isso para você.

Lenda que ajuda depressa a identificar alvos descobertos ID.
Cursor ID exibido
na escala superior
debaixo do
símbolo de 25
centavos de
dólares
Na escala mais baixa tem 24 pontos de discriminação designada.
Você pode rejeitar os alvos específicos desligando os segmentos de
pontos na tela de LCD que corresponde a certo tipo de metal.
Nota: No modo Moeda apresentado, os segmentos, Ferro, Tampas de
garrafa, Folículos metálicos e Abas de latinhas estão desligados e
nenhum tom audível será ouvido quando esses objetos forem
descobertos.

O alvo ID indica na tela de Visão de Tesouro (Treasure Vision) um objeto do
tamanho “B” de uma moeda U.S. quarter, a uma profundidade de 6 polegadas
(15cm),quando apertando o botão Imagem do Tesouro (Treasure Imaging).
O gráfico do tamanho do objeto é uma exclusividade somente da Garrett.
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Categoria Tesouro
Profissional
Tecnologia DSP:
a profundidade de descoberta até 20%.
• Faz Análise de Domínio de Freqüência (FDA) de todos os objetos. Uma técnica notável do
processador com avançado filtro de análise micro processado.
• Adapta a sua velocidade de caça promovendo excelente apresentação.
• Identificador Preciso de objetos ID e discriminação feita pelo Gráfico Analisador (GTA).
Oferece verdadeira profundidade e tamanho com a tecnologia de Processamento de
imagens de Alvo Gráfico (GTI) para identificação de objeto adicional.
• Prove informações de tamanho do objeto com o Gráfico Perfilador (GTP)
• Fornece identificação contínua de objetos no Modo All-Metal
• Prove acompanhamento contínuo de solo sempre com ótima profundidade, até mesmo
caçando no modo de discriminação.
• Impulsiona

O GTI 2500 é um detector de única freqüência que garante a você maior estabilidade no
solo e maior versatilidade de discriminação. O poderoso microprocessador não deixa
passar nada, devido as altas e baixas freqüências emitidas de uma só vez. O GTI 2500 só
marca a profundidade até 12 polegadas, ou seja, até 30 cm de profundidade. Portanto,
objeto fundo acima de 30 cm não é mais mostrada no DISPLAY. A bobina circular que
acompanha o GTI 2500 é usada para procurar tesouros rasos. Caso queira descobrir
tesouros fundos enterrados pelo homem é necessário comprar a bobina TREASURE
HOUND GTI.

O processamento de imagem é a habilidade do detector medir o tamanho do objeto enterrado e relatar as informações ao usuário. Na Escala
de Imagem, "A" metais pequenos, "B" metais do tamanho de uma moeda, "C", "D" e "E" são metais maiores progressivamente.

CARACTERISTICAS
• Gráfico

Imaging (GTI), Verdadeiro identificador
de Tamanho e Profundidade do objeto
enterrado
• Salva o último alvo encontrado
• Controle de regulagem de luz do visor LCD
• Elimina objetos da superfície
• 24 posições de identificação de alvos ID
(Identificação e Discriminação)
• Balanço de solo Fast Track (All Metal)
• Esquadrinha o Rastro - ScanTRack

• Indicador

de profundidade de 12 segmentos em
polegadas, COIN DEPTH
• Sensibilidade SENSITIVITY com 24 segmentos de
ajustes
• Discriminação auditiva ID
• Controlado por microprocessador digital DSP
• Ajustado por toque
• Modo de Eliminação de sal
• Discriminador Aceita e Rejeita GTA
• Centralizador de alvo, PINPOINT
• Gráfico Analisador de tamanho GTA

• Leitura

de profundidade até 30 cm
de solo manual e
automático
• Bobina 9,5 polegadas impermeável
• Pesquisa silenciosa somente no
VISOR LCD
• Alto-falante de tons nítidos
• Entrada para fone de ouvido
• Amplo Visor LCD
• Indicador de bateria fraca
• Salva a programação anterior
• Circuito Power Master
• Balanço

ESPECIFICAÇÕES
Haste ajustável de 100 a 130 cm
• Peso 2,10 Kg
• Freqüência 7,2 kHz
• Energia: 8 AA pilhas
• GARANTIA 12 MESES
•

Modo de pesquisa
Zero - Detecta todos os metais
Jewelry - Metais dourados
Relics - Metais dourados e prateados
Custom - pesquisa programada
Coins - Moedas e prateados
Balanço automático de solo e manual

Controles e programas ajustáveis
Sensibilidade - Custom - Threshold - Volume Freqüência - Tonalidade
Programas fixos de fábrica
Zero - Jewelry - Relics - Coins
Sistema de pesquisa
Movimento (Motion) e não movimento (Non-Motion) em
Pinpoint e All Metal, Zero
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GTI 2500 COM Bobina Treasure Hound GTI
Garrett

Acessórios Não inclusos

Acessórios Inclusos
▪ Caixa de Controle GTI 2500
▪ Bengala de 3 peças (Inferior de plástico
resistente e Superior de alumínio)
▪ Bobina elíptica 9,5 polegadas
▪ Parafuso plástico
▪ Manual Inglês/Resumo português
▪ 8 pilhas AA de 1,5V alcalinas descartáveis
▪ Instrução DVD em inglês

Categoria Tesouro
Profissional

▪ Bobina 10 x 14DD
PROFORMANCE
▪ Bolsa / Estojo
▪ Fone de ouvido
▪ Prato de proteção da bobina, Coil
Cover.
▪ Carregador de bateria
▪ Bateria recarregável

BOBINA TREASURE HOUND GTI
SISTEMA DE RASTREAMENTO ALL METAL
CAÇADORA DE TESOUROS ENTERRADOS
A bobina ou antena TREASURE HOUND GTI Garrett é indispensável no detector
GTI 2500 para quem pretende procurar por objetos de metal enterrados pelo
homem. A Bobina Treasure Hound GTI Multiplica a profundidade de descoberta para
objetos maiores. Por exemplo: Um metal de 15cm² pode ser desenterrado a uma
profundidade de 140cm ou mais com a Bobina TREASURE HOUND GTI.
Quanto maior for a dimensão do metal enterrado maior será a profundidade de
descoberta. O tipo do metal e a condição do solo altera a profundidade de detecção.
Quando a Bobina TREASURE HOUND GTI é acoplada no detector GTI 2500
automaticamente o circuito passa a trabalhar somente no modo de pesquisa ALL
METAL, desligando as outras funções de discriminação, classificação e
profundidade.
Procura por objetos maiores, enquanto ignora certos lixos metálicos pequenos na
superfície.

Bobina indicada para procurar tesouro escondido pelo homem. É uma
bobina acessória muito utilizada por caçadores de tesouros profissionais.
▪ Peso 3Kg ▪ Peso Transporte 5Kg ▪ Garantia 6 meses

Bobina multiplicadora de profundidade
Procure objetos maiores, mais fundos, esquadrinhando entre
360cm a 6 metros de profundidade esconderijos de tesouro
enterrados e outras preciosidades escondidas. A Bobina
Treasure Hound GTI é uma multiplicadora de profundidade,
opcional não incluso na compra do GTI 2500, especializada
bobina de procura projetada para descobrir grande objetos
enterrados em profundidades surpreendentes, como
esconderijos de dinheiro, relíquias, caixas forte e veias de
minério. Ao contrário da bobina de procura regular, a bobina
multiplicadora dividi a antena transmissora da receptora em
dois compartimentos. Alarga assim, o campo de descoberta de
forma que mais informação sobre o alvo detectado seja
recuperado e processado em maior profundidade. Está bobina
é especialmente útil em áreas com muito lixo, eliminando os
pequenos metais.

Fale conosco:
E-mail: detectores@brasildetectores.com.br
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