DC2008

Detector direcional DC2008

Lançado em 2008, o detector MINEORO® DC2008 é a melhor opção para os buscadores de tesouros enterrados há muito
tempo, desde anéis, moedas até grandes tesouros de muitas toneladas, o detector DC2008 detectará a longa distância e a
grandes profundidades. Quanto mais tempo o objeto tenha sido enterrado a maior distância será detectado pelo detector
DC2008 e a profundidades muito superiores com relação a outros detectores que o mercado oferece.
De fácil calibração, somente um knob de fácil manuseio faz deste detector o melhor aliado de iniciantes na área de prospecção
de tesouros e também de profissionais que exigem resultados precisos e eficientes.
Depois de anos de testes e estúdios de laboratório e de campo, o DC2008 foi lançado ao mercado superando amplamente ao
modelo PDC210 lançado em 2003. É o detector mais vendido no mundo inteiro contando com achados muito bons em todos os
âmbitos pesquisados.
O detector de ouro DC2008 detecta tesouros escondidos em casas abandonadas, através das paredes, cimentos ou caixas.
Na água a propagação iônica se duplica e houve ótimos resultados nas pesquisas com o detector DC2008 MINEORO®. Em
este modelo foram incorporadas inovações que permitem que este aparelho simples localize tesouros de valores incalculáveis.
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GRÁFICO COMPARATIVO
DE DISTÂNCIA
O gráfico compara o desempenho dos
modelos em Campo de Prova.
Teste efetuado nas seguintes condições:
?
Tesouro: 2000Kg ouro
?
Profundidade: 9 metros
?
Humidade relativa do ar: 60%

A) Distância em metros sem rede elétrica
B) Distância em metros com rede elétrica

A Detecta 800 metros
B Detecta 650 metros
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Detector direcional DC2008
Características:
• Modelo Detector Direcional DC2008
• Sistema de Detecção Iônico - Eletrostático
• Alcance de detecção: Veja a imagem acima.
• Fonte de alimentação: 12 x 1.5V AA pilhas alcalinas - 01 x 9V bateria alcalina.
• Peso Bruto: 2,180 kg (Dois kilos e cento e oitenta gramas).
• Peso Líquido: 2,040 kg (Dois kilos e quarenta gramas).
• Detecta somente ouro.
• Garantia: 01 ano.
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