


Prvý simultánne multifrekvenčný detektor kovov od Nokta Makro – The LEGEND, je nabitý vlastnosťami, 
ktoré z neho robia ten najlepší viacúčelový detektor, ktorý sa prispôsobí všetkým typom cieľov a terénom.

Tento „legendárny“ detektor kovov ponúka jedinečný výkon aj v najťažších podmienkach vďaka svojmu 
svetovo uznávanému robustnému a vodotesnému dizajnu. A to všetko za cenu, ktorá nastavila nový 
štandard v odvetví.

Jeho hĺbkový dosah a pokročilé rozlišovacie schopnosti na lokalitách s veľkým množstvom kovového 
odpadu, ako aj tichý a stabilný chod na plážach a pod vodou zaujme všetkých, aj hľadačov na plážach.

The LEGEND je vybavený špecifikáciami, ktoré sú rovnako vhodné aj pre hľadačov zlata, keďže dokáže 
zamerať malé zlaté nugety vo vysoko mineralizovaných pôdach.



- Všetky kovy
- Vypnutie Železa
- Vypnutie ovplyvenia povrchom
- Vlastné (Nastaviteľné rozlišovanie)
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IP68
Plne ponoriteľný až do hĺbky 3 
metrov. Úplná ochrana pred 
prachom.

Pokročilé rozlišovacie nastavenia
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Nastavenie rýchlosti obnovenia 
Prispôsobením rýchlosti reakcie na 
ciel uľahčuje hľadanie menších cieľov 
medzi odpadom.

60 ID Cieľov a Tóny
Presné ID Cieľov a tóny s 
nastaviteľnými frekvenciami vám 
uľahčia identifikáciu cieľov.

Nastaviteľný Treshold
Možnosť nastavenia úrovne a 
frekvencie Treshold v každom režime.

4 vlastné profily používateľov 
Uloženie vašich obľúbených 
nastavení pred rozdielne oblasti a/
alebo ciele.

Jednoduché ovládanie
Šetrí vzácny čas a je vhodný ako aj 
pre nováčikov, tak aj pre skúsených 
hľadačov.

Vibrácie
The LEGEND zavibruje pri detekovaní 
cieľa! Je ideálny pre sluchovo 
postihnutých, ako aj pre hľadanie pod 
vodou.

Podsvietený displej a LED osvetlenie
Skvelá výbava na nočné hľadanie! 

Ľahký (1.4kg)

Dobre vyvážený – užite si hodiny 

hľadania bez únavy.

Dlhá životnosť batérie

Jednoducho dibíjateľný USB káblom 

alebo použitím power banky. Výdrž 
až 20 hodín na jedno nabitie.*

Online aktualizácie softvéru
Buďte vždy aktuálny vďaka 

softvérovým aktualizáciam 

(dostupným cez USB) a vyťažte z 
vášho detektora čo najviac.

Potlačenie rušení a  Posun Frekvencie
Zbavte sa EMI jednoducho.

Nízka hmotnosť (1,4 kg / 3,0 Ibs)
Dobre vyvážené - Vychutnajte si 
detekciu dlhé hodiny bez únavy.

Dlhá výdrž batérie
Nabíjajte jednoducho pomocou USB 
nabíjačky alebo powerbanky. 
Poskytuje až 20 hodín používania*.

Online aktualizácie firmvéru
Aktualizujte softvér pomocou
aktualizácie (cez USB) a získajte
maximum z vášho detektora.



Technické špecifikácie

Pracovné frekvencie: Multi(2). 4kHz. 104kHz. 15kHz. 20kHz. 40kHz

Audio Frekvencie: 100Hz - 1200Hz adjustable 

Vyhľadávacie módy: 4 (Park/ Field / Beach / Gold Field) Custom

Užívateľské profily:. 4 

Audio tóny . 60 

Hlasitosť tónov: . Áno

Tone Break . Áno

Tone Pitch . Áno

Nastaviteľný Threshold: Áno

Notch Filter 

Ground Balance 

Pinpoint 

Frekvenčný Shift

Noise 

Cancellation 

Vibrácie

Citlivosť

Target ID 

Cievka

. Áno

. Automatický / Manuálny / Tracking

: Áno

: Áno

. Áno

. Áno

. 30 levels 

. 01 - 60 

. The Legend WHP: 

Display 

Podsvietenie 

LED baterka 

Váha

Dĺžka

Batéria

Záruka

Vodotesná OD cievkal 28 cm I 11" (LG28)

The Legend Pro Pack: 

Vodotesná OD cievka 15 cm / 6" (LG15) 

Vodotesná OD cievka 28 cm / 11" (LG28)

: LCD 

: Áno

: Áno

: 14 kg s cievkou

: 63 cm - 132 cm (25" - 52") nastaviteľná : 

5050mAh Lithium Polymer 

: 3 roky 

0 Bluetooth
® 

T he Bluetooth® word mark and logos are registered 

trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. 

Qualcomm• aptX'" l.....a 
low latency lrA1 

Qualcomm® aptX™ is a product of 

Qualcomm Technologies, Inc. 



OBSAH BALENIA _

Vodotesná cievka DD s krytom 
28 cm I 11" [LG28) 

Šiltovka The LEGEND 

Vodotesná cievka DD s krytom
 15 cm / 6" [LG15) 

VOLITEĽNÉ

Vodotesná cievka DD s krytom
 35 X 315 cm / 135' x 12.5" [LG35) 

GREAT ADD-ONS 

11 

Bluetooth aptX™ 

Slúchadlá Low Latency 

Vodotesná batéria s 
nabíjačkou 

USB nabíjací a dátový kábel 

r nlr � 1 
Vodotesné slúchadlá

Pohodlné pre použitie na súši aj pod vodou. 

6.3mm [1/4") Adaptér 
Ľahko pripojte akékoľvek káblové slúchadlá

Nokta Makro Koss slúchadlá s 
vodotesným

Nokta Makro Detectors si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifikácie alebo príslušenstvo bez upozornenia a bez
akéhokoľvek záväzku alebo zodpovednosti.

NcJctc MAI<�□ 
DETECTION TECHNOLOGIES 

www. noktad etectors. co m 




