
•      حجم مدمج وبنية متينة

•      مقاوم للماء حتى 10 قدم )3 متر(

•      سهولة االستخدام

•      استجابة صوتية ومرئية للهدف

داء •      تقنية MPF فائقة االأ

 اعثر على قطع الذهب الصعبة التي يقل وزنها 
عن جرام في االأرض وتحت الماء!

»نجحت في العثور على قطع ذهب صغيرة يتراوح 

وزنها بين 0.04 و 0.09 جرام. لقد أعطت قطعة صغيرة 

تزن 0.07 جرام إشارة إيجابية جدا. 7 بوصات لهذه 

عجاب.« القطعة الصغيرة يعد شيئا مثيرا للإ

چونثان بورتر - ُمنقب محترف

 كاشف 
الذهب المدمج 
المقاوم للماء اكتشاف الذهب في االأراضي الوعرة



 المنتج متوافق 
 Minelab مع برنامج التحقق

.SMS

اشتر االأصلي 
أحذر االأجهزة الُمقلَّدة.

داء، مثالي للتنقيب عن قطع  جهاز SDC 2300 هو كاشف ذهب متوسط المدى فائق االأ
رض وتحت الماء. هذا الكاشف  الذهب صعبة المنال ذات الوزن االأقل من جرام فوق االأ
المدمج المقاوم للماء مزود بعناصر تحكم سهلة االستخدام وال يحتاج إلى تجميع أجزائه.

اعثر بسرعة على المزيد من قطع 
راضي المحتوية   الذهب وقطع االأ

على رواسب الذهب! 

يمكن طيه لمقاس صغير يمكن حمله، 8.5 بوصة )216 
مم( 15.7 بوصة )400 مم(. يناسب حقائب الحمل 

وغالبية حقائب الظهر.

الحجم المدمج

قابل للعمل تحت الماء حتى عمق 10 أقدام )3 متر( 
نهار والشواطئ، مما يتيح لك  للكشف في قيعان االأ

االنتقال بين اليابسة والماء بسهولة. 

قدرة مقاومة الماء

 بنية ذات درجة متانة عسكرية، كاشف معادن 
من قطعة واحدة مصمم للعمل في أصعب 

الظروف.

متين وال يحتاج إلى تجميع االأجزاء

ماكن البعيدة والتي  البحث بسرعة وفعالية في االأ
يصعب الوصول إليها للعثور على الرواسب 

المتجمعة صعبة المنال المحتوية على الذهب.

راضي سهولة البحث في االأ

المواصفات:المزايا:

 .Minelab Electronics Pty. Ltd هي علمات تجارية لشركة MPF و SDC 2300 و Minelab .رشادات العملية والتفصيلية  الصور وعناصر الجرافيك الموجودة في هذه المطبوعة هي مجرد صور توضيحية. يرجى الرجوع إلى دليل المنتج للإ
تسري قوانين براءات االختراع.

ملف أحادي 
8 بوصة

مقبس سماعة 
رأس مقاوم 
للماء

مسند الذراع

لياف  عمود من االأ
الكربونية الخالصة

مقبض

طرق الكشف

الملف االأحادي المستدير 8 بوصةالملف

سماعة مدمجةخرج الصوت
سماعات رأس ماركة Koss  100 أوم )موردة(

سماعات رأس Koss مقاومة للماء )غير موردة(

تشير 9 لمبات LED إلى الكشف، وحالة البطارية و مستوى وحدة العرض
الحد الفاصل )لمبة LED لتحذير انخفاض شحنة البطارية(

مفرود: 1500 مم )59.1 بوصة( الطول
مضموم: 400 مم )15.7 بوصة(

الوزن )باستثناء البطارية وسماعات 
الرأس(

2.3 كجم )5.1 رطل(

)C عادة الشحن البطاريات )4 بطاريات  1.2 ڤلط 5000 مللي أمبير قابلة الإ

)موردة مع شاحن(
1.5 ڤلط قلوية )غير موردة(

عادي )مدى الحساسية 1-5(طرق الكشف
ملحي )مدى الحساسية 3-1(

مسح أوتوماتيكيإلغاء الضوضاء

رضية رضية )AGT(الموازنة االأ تعقب أوتوماتيكي للموازنة االأ
رضية موازنة سريعة للأ

]Threshold[ 9 مستويات صوتيةالحد الفاصل

منخفض، مرتفعتتابع )النغمة( الصوتية

رسال والتقنية حث نبضي، سريع متعدد الفترات )MPF(االإ

سماعات الرأس المقاومة للماء، حقيبة حملالملحقات االختيارية

وكيلك المحلي هو:

4907-0788

اكتشاف الذهب في االأراضي الوعرة

معنا الحظ والثروة قد يشهدا تغييرا
Minelab Electronics Pty. Ltd.

أستراليا وآسيا والمحيط الهادي
+61 8 8238 0888 

minelab@minelab.com.au 

Minelab Americas Inc.
أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى

+1 630 401 8150  
info@minelabamericas.com  

Minelab International Ltd.
أوروبا وروسيا

+353 21 423 2352  
minelab@minelab.ie  

Minelab MEA General Trading LLC شركة
الشرق الأوسط وأفريقيا

+971 4 254 9995 
minelab@minelab.ae  


