Swepoint

Maxi XL Vibra

Toppmodell
Swepoint Maxi XL Vibra
Toppmodellen för dig med de högsta kraven.
Lång räckvidd och exakt närpejling.
Liten, kompakt, hopfällbar.
Enkel att använda. Helt brusfri mottagning.
Indikiering med ljud och lysdioder.
Ljudet kan kopplas bort om så önskas.
Uttag för öronmussla för tyst pejling.
Mottagaren är konstruerad med det senaste inom radioelektronik.
Det unika med SWEPOINT Maxi XL Vibra är att mottagaren är helt utan
synliga antenner. Maxi XL Vibra är dessutom försedd med vibrator.
Vid pejling med automatik, vibrerar mottagaren i handen i riktning mot hunden.
Med ett enkelt handgrepp öppnar du locket på mottagaren och den är klar att användas.
Välj mellan automatisk eller manuell riktningsbestämning.
Inbyggda antenner och skallindikator som standard.
2-kanaler med dubbla halsband finns som tillval
3 års garanti
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Swepoint Maxi XL Vibra
Toppmodell för dig med höga krav.
Vår mest sålda hundpejl.
et unika med Swepoint Maxi XL Vibra är det enkla handhavandet, samt att mottagaren är helt utan synliga
antenner.
Mottagaren är konstruerad med det senaste inom radioelektronik. Med ett enkelt handgrepp öppnar du locket på mottagaren.
Den är nu klar att användas. Du kan välja mellan automatisk
eller manuell riktningsbestämning. Skallindikator är standard. Skallet indikeras med en blinkande lampa. Närpejling
till ett fåtal meter. Lång räckvidd.
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Sändaren/halsbandet:
Sändaren är konstruerad med det senaste inom radioelektronik för att få en god räckvidd och riktningssäkerhet.
Antennerna är placerade högt på hundens nacke för att
effekten inte ska försvinna vid kontakt med hundkroppen.
Antennspröten kan du lätt byta själv. Sändaren är helt
vattentät och fungerar även då din hund tar en simtur.
Halsbandet är tillverkat i vegetabiliskt garvat renskinn,
överdraget med nylonväv så att din hund syns bra.

Reflexer finns som tillbehör till halsbandet.
Halsband och sändare har låg vikt, 142-152 g med batterier,
beroende på storlek
Halsbandet finns i två storlekar som passar från tax till
jämthund. Du kan själv justera sändarens läge i förhållande
till antennerna.

Halsband storlekar:
Small 28-39 cm i halsmått, normal 36-53 cm i halsmått.
Till dig som har flera hundar och vill kunna släppa två
stycken samtidigt, rekommenderar vi en 2-kanalare.
Du får då en mottagare komplett med två halsband i valfria
storlekar på olika frekvenser.
JÄGARTIPS:
Var sköt du älgen?
Jagar du på okända marker så lämna extrasändaren vid
bilen. Lämna extrabandet vid älgen så hittar du alltid tillbaka
till platsen.

Teknisk data:
Sändare:
Bruksspänning: 7,2V 2st 3,6V
Lithium batteristorl. AA
Vikt: litet band 142 g, stort band 152 g med batterier.
Halsbandets storlek: litet band, 28-39 cm i halsmått.
stort band 36-53 cm i halsmått.
Drifttid: 500-800 timmar

Mottagare:
• Manuell alt. automatisk riktningsbestämning.
• Automatiken hjälper dig att få grovriktningen till hunden.
• XL Vibra är även utrustad med vibrator.
• Helt brusfri, tydlig mottagning.
• Ljud- & ljussignaler, signalen ändrar ton vid rätt riktning.
• Med lysdiodernas hjälp kan du se om hunden är i rörelse.
• Skallindikator som standard. Skallet indikeras med blinkande lampa.
• 9V batteri alkaliskt. Drifttid ca 4-7 timmar.
• Uttag för öronmussla.
• Ljudsignalen kan ändras. Normal eller tyst pejling.
• Inbyggd kompass med självlysande nål.
• Graderad volymskala för att du enklare ska kunna lära dig ungefärligt avstånd till sändaren.
• Förberedd för extra sändarhalsband.
• Pejlen levereras komplett med batterier.
• 3 års garanti
Tillbehör:
1 Sändarhalsband med skallindikator.
2 Exklusivt, handgjort läderhölster till mottagaren.
3 Bälteshållare i nylon. Lätt och smidigt att bära.
4 Reflexer till sändarhalsband.
5 Öronmussla
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