
SD-MMC kártya használatának lehetõségével

ÚJ!

Új kiértékelõ elektronika AMD 5.1

A legújabb mûszaki megoldásokkal elérhetõ legjobb érzékenység
SD-MMC kártya aljzat szoftver, termék adatok, mentés, jegyzõkönyv 
Több kezelõi szoftvernyelv is rendelkezésre állhat
Akku könnyen cserélhetõ
Korábbi AMD 5.0 elektronikával kompatibilis
Új szûrési technika, jobb zavarszûrés
Megnövelt szállítási sebesség határok
DPC - mód jobb érzékenység extrém erõs termékeffektusú 
termékek esetében
Gyorsabb tanulási és termék kompenzációs képesség 
Opciós lehetõség akár 999 termék adatainak tárolására
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elso
Szövegdoboz
AUTOMATIKUSAN JEGYZŐKÖNYVET VEZETHET FÉMDETEKTORÁVAL !A KÉSZÜLÉKBE HELYEZHETŐ/KIVEHETŐ SZABVÁNYOS SD KÁRTYÁRA SZOFTVER BEÁLLÍTÁSSAL     - FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI JEGYZŐKÖNYVET,     - TERMÉK ADATOKAT,     - BEÁLLÍTÁSOKAT,     - SZOFTVERT MENTHET ÉS ASZTALI GÉPÉBE MINDENT          ÁTTÁROLHAT - KINYOMTATHAT 
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Trade fémdetektor fehér bélyegző

elso
Széljegyzet
SD-MMC kártya aljzat



Elektronik AMD 5.1

1.    Tökéletesített fém érzékenység, a legmodernebb technológiának köszönhetõen

2.    Behelyezhetõ/kivehetõ Sd - MMC adattároló kártya !
            Flexibilis adattárolás termék, mûködési és készülék adatok tárolására, 
            jegyzõkönyvezéshez, szoftver upgrade, hiba analízis célokra

3.    Standardként 5 tárolt kezelõi nyelv szoftverrel szállítható

4.    Adattároló akkumulátora egyszerûen cserélhetõ
            Elemtartóba dugható akku 
            Kicseréléséhez nem szükséges forrasztani
            Adatvesztés elkerülése érdekében akkucserét megelõzõen mentsem 
            mindent az SD/MMC kártyára.
            .

5.    Teljesen kompatibilis a korábbi AMD 5.0 Elektronikával
            A méretek teljesen azonosak
            A rögzítések is teljesen azonosak az AMD 5.0-al
            A csatlakozások is azonosak az AMD 5.0-al
            (kivételt képez az ellenütemû fokozat kiegészítés)               
            Controller a fõ alaplapra integrált

6.    Az új szûrési technikának köszönhetõen jobb zavarjelbiztonság 

7.    Nagyobb szállítási sebesség határértékek 

8.    DPC - Mód (dinamikus termék ellenõrzés)
           Erõs termékeffektusnál is jó teljesítmény érhetõ el a nagyteljesítményû jelfel- 
           dolgozó processzor nagy dinamikus határértékeinek köszönhetõen, és precíz 
           termékeffektus kitakarás
           Megnövekedett az elérhetõ legjobb érzékenység határérték
           Fémszennyezettség pozíciótól függõ (elõl/hátul) érzékenység különbség 
           elnyomása
           A jelgörbe minden változása kiértékelt, a legjobb érzékenységgel, állandó
           termék jelgörbe és jó kioldási pont szükséges
           Optikai érzékelõk aktiválása szükséges
           csak darabárukhoz alkalmas
           Tárolt jelnek az aktuális termékjelhez hasonlónak kell lennie

9.    Gyorsabb tanulási képesség - termék kompenzáció 
           olyan, fémdetektoroknak problémás termékekhez is, mint sajt, hús

10.  Termék adattároló kibõvítási lehetõség (opció)                                                               
           külsõ memóriakártyára akár 999 termék paraméter is tárolható
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Trade fémdetektor




