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Taktikai kézi fémkereső (THD)
A THD a legstrapabíróbb kompakt fémkereső a piacon. A különösen 
érzékeny  360°-os érzékelési tartománnyal és a néma vibráló jelzéssel a THD 
tökéletes fémdetektor minden bűnüldözési feladatnál. Különösen hatékony 
az iskolákban, bárokban, klubokban, valamint a vállalati biztonság terén.

A Garrett Metal Detectors az egyetlen olyan gyártó, 
amely haladó tréninget biztosít a fémkeresésben, 
és az ellenőrző kapuk használatában. Most az 
iparvezető gyártó, szakértő csapatától tanulhat. 
Keresse fel a Garrett Akadémiát.

• Ultra érzékeny válasz fém tárgyakra.

• Pontos érzékelés minden vasat
tartalmazó/nem tartalmazó céltárgyra
mint az acél lőszerek, csempészáru, és más 
fémtárgyak. 

• Erőteljes 4-inch hosszúság, 360º-os
érzékelés.

• Nem igényel beállítást.

• Néma vibrálás piros LED jelzéssel.

•	 Élénk LED világítás Hasznos az azon-
sítók ellenőrzésekor, a zsebek és táskák 
átvizsgálásakor.

• Védett vízálló kivitel.

• Ütésálló kivitel sajtolt gumi markolattal. 
Teljesítette a Mil-Std810-F(ejtési teszt) 516.5, II. 
procedúrát.

• Könnyen levehető/feltehető akku-
mulátor fedél.

• 9V elemről működtethető (tartozék).

• Ballisztikus oldaltáska(tartozék): könnyed 
tárolás az autóban, vagy a derkészíjon.

• Opcionális akkumulátor szett, töltővel.
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SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
A THD megfelel a CE és egyéb nemzetközi szabványoknak az 
elektromágneses biztonság és kompatibilitás terén. Kiterjedt kutatás 
nem talált arra információt, amely arra utalna, hogy a Garrett termékek 
káros hatással lenne a terhességre,  vagy az orvosi eszközökre(pl. szív-
ritmus szabályzókra), vagy mágneses adathordozókra. Ennek ellenére 
kövesse az orvosa, vagy az orvosi eszközök gyártóinak előírásait.

A. Újratölthető akku szet - tartalmaz két (2) 
környezetbarát cadmium mentes NiMH akku-
mulátort és egy töltőt

110V  (Model # 1612000)
220V  (Model # 1612100)

B. Biztonsági termékek video - részletek és 
funkciók, használati tippek, hasznos keresési 
technikák. A DVD tartalmazza a SuperWand kézi 
detektor videóit, a THD taktikai detektor és a PD 
6500i kapudetektor videóit is.
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Működési hőmérséklet
-35º F (-37º C) to 158º F (70º C)

Víz és por
Megfelel az IEC 529 szabványnak

Működési frekvencia
95 kHz

Hangolás
Automatikus

Jelzések
Néma / rezgő LED fényjelzés
Zöld: bekapcsolva Sárga: alacsony töltöttség 
Piros: riasztás

Vezérlés
Ki/be kapcsoló
LED zseblámpa (pillanatnyi)

Akkumulátor
Normál 9V-os elemmel több mint 80 óra normál 
működés. Az opcionális NiMH újratölthető 
akkumulátorral több mint 25 óra minden 
újratöltés után.

Méretek
Hosszúság: 8.4"(22cm)
Vastagság: 1.6"(4.1cm) elvékonyodik 
1.1"(2.8cm)-re Keresési terület 3.5"(8.9cm) 
hosszúságban; 360° Súly: 6.4 oz.(0.2kg)

Garancia
Korlátozott, 24 hónapos alkatrész és labor

Garrett THD™

Ki/Be 
kapcs.

LED 
lámpa 
gomb

riasztás

Zöld készenléti jel, sárga: 
alacsony töltöttség

Rubber, Weatherproof 
Handle

Akku fedél 360º  keresés, 
pontos helymeg-
határozással

B

LED lámpa

360° keresési szögpontos kereséshez

Ballisztikus  tartó;
könnyedén övre 
fűzhető.


