MP10

Detector duas caixas MP10
O modelo MP10 é um instrumento profissional para quem quer o máximo de um detector de
metais. Tem o maior alcance entre os modelos Duas Caixas, podendo localizar em caso de
grandes objetos o ponto exato de metais e minerais através do sistema automatic turn off
(desligamento automático).
O MP10 é um instrumento de alta sensibilidade, projetado para atender qualquer requisito
básico dentro de seu desenho. Pode ser usado para pesquisar em campos abertos,
montanhas, bosques, rios, lag os, cavernas, grutas, ruínas, campos de batalha, minas
abandonadas, alicerces antigos, etc.
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GRÁFICO COMPARATIVO
DE PROFUNDIDADE
O gráfico compara o desempenho dos
modelos em Campo de Prova.
Teste efetuado nas seguintes condições:
?
Tamanho do metal (como referência) 50cm de
diâmetro
?
Medidas em metros (profundidades)

A) Tempo Enterrado: 10 anos
B) Enterrado Recentemente

Equipamento
eletrônico

Usado em
garimpos

Jóias
valiosas

B

Detecta 2 metros

A

Detecta 5 metros

Moedas em
ouro e prata

Relíqueas
antigas

Detector de metais MP10
Características:
• Modelo Duas Caixas MP10 (T/TR) Totalmente eletrônico e desmontável
• Sistema de Detecção Refletiva, Condutiva e Indutiva
• Profundidade: Veja o gráfico acima
• Fonte de alimentação: 10 pilhas de 1,5V cada AA
• Dimensões:
Comprimento 78cm - Largura 23cm - Altura 42cm (Transmissor de baixa potência)
Comprimento 114cm - Largura 23cm - Altura 45 (Transmissor de alta potência)
• Detecta todo tipo metais enterrados, incluindo ouro, prata e cobre. Podendo detectar concentração
de minérios metálicos, aluviões, pedras preciosas e semi-preciosas.
• Peso: 2,5/3kg
• 1 ano de garantia.
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