
ЗАЩО PRO+ 2?
Вземете Deeper PRO+ 2 с вас, независимо от сезона или типа 
риболов. Тази лека и преносима риболовна принадлежност има 
изключителни обхват и дълбочина на сканиране. Получавайте точни 
данни в реално време на екрана с приложението Fish Deeper™. 
Планирайте, регистрирайте и анализирайте риболовните пътувания 
и създавайте собствени батиметрични карти. Осъществявайте 
достъп до данните от всяко устройство.

ТРИЛЪЧЕВИ ЧЕСТОТИ ЗА ТОЧНОСТ

Покрива големи простори и локализира по-бързо подводните 
структури, където се крият рибите, с широкоъгълния лъч. 
Използвайте средния лъч, за да се съсредоточите върху мястото, 
което сте локализирали. Прицелете се върху специфични функции 
и видове с тесноъгълния лъч.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪЛБОЧИНА И ОБХВАТ

Сканира до 100 m/330 ft с точност и прецизност. Генерира собствен 
Wi-Fi сигнал (не са необходими мобилни данни) за свързване с 
вашето смарт устройство, така че мятайте до 100 m/330 ft и бъдете 
уверени, че свързаността е стабилна. 

ОТЛИЧНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

С разграничаване на целите от 1 cm/0,4” (тесен лъч) и 2,4 cm/1” 
(широк и среден лъч) ще може лесно да откривате целевите видове 
риба и да проследявате дори най-тънката примамка при вертикален 
риболов на кукички. 

ВГРАДЕН GPS
Създавайте карти на езера от брега или дока. Само метнете сонара 
във водата и навийте обратно, за да започнете картографирането 
на водните обекти. Картите се запаметяват автоматично във Fish 
Deeper™ и са достъпни на всяко устройство.

УРЕД ЗА РИБОЛОВ, КОЙТО СЪЩЕСТВУВА ОТ ГОДИНИ И СЕ Е ДОКАЗАЛ КАТО ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ 
СОНАРИ ЗА МЯТАНЕ. ИЗПРОБВАН И ХАРЕСВАН ОТ РИБАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ. СЕГА Е НАДГРАДЕН И 
ПОДОБРЕН И ПО-ДОБЪР ОТ ВСЯКОГА – НОВИЯТ DEEPER PRO+ 2.



ЗАЩО DEEPER? 
Ние сме пионери в технологията на интелигентите сонари, които 
могат да се хвърлят. С нашия първи интелигентен сонар, пуснат 
на пазара през 2013 г., само продължихме напред и нагоре,  
предизвиквайки се непрекъснато да внедряваме повече иновации и 
да правим всичко по-добре. Нашите сонари са с върховно качество, 
проектирани и изработени в Европа и с денонощно обслужване на 
клиентите. Нашите риболовци са винаги на първо място.

КАКВО Е НОВОТО?
Същият великолепен продукт сега е надграден и подобрен.

3 ЧЕСТОТИ НА ЛЪЧА. Широкоъгълен лъч 47° (100 kHz), среден лъч 
20° (240 kHz) и тесен лъч 7° (675 kHz). По-добро за риболов на лед и 
от лодка.

ПО-ДЪЛГО ИЗДЪРЖАЩА БЪРЗО ЗАРЕЖДАЩА СЕ БАТЕРИЯ. 
Продължителност на работа до 9 часа. Зарежда до 80% само за 45 
минути и до 100% за 75 минути.

ПО-ДОБРИ ПОКАЗАНИЯ НА СОНАРА. По-ясни и контрастни 
изображения, които улесняват идентифицирането на това, което 
търсите.

УВЕЛИЧЕНА ДЪЛБОЧИНА НА СКАНИРАНЕ. 
Сканира до 100 m/330 ft.

FISH DEEPER™ PREMIUM
Разгледайте над 50 000 езера с Fish Deeper™ Premium. 
Вземете БЕЗПЛАТЕН 3-месечен абонамент с вашия 
PRO+ 2. 

 maps.fi shdeeper.com

FISH DEEPER™ PREMIUM
Разгледайте над 50 000 езера с Fish Deeper™ Premium. 
Вземете БЕЗПЛАТЕН 3-месечен абонамент с вашия 

ИЗЦЯЛО УНИВЕРСАЛЕН. Различни риболовни режими за 
специфични видове риболов. Използвайте за риболов от лодка/
каяк, бряг и дори на лед с традиционния изглед с диаграма. Ловете 
риба през лятото или зимата, през деня или през нощта. Всичко се 
побира в един сонар.

ЛЕСНО ПРЕНОСИМ. Безжичен, малък и лек. Той е по-малък от 
топка за тенис и тежи само 90 g (3,2 oz). Удобно пасва в люк, кутия с 
риболовни принадлежности и дори в джоба ви.

СЪЗДАВАНЕ НА БАТИМЕТРИЧНИ КАРТИ. Създайте собствени 
карти и осъществявайте достъп до вашите сканирания, карти, точки 
от интерес, снимки и бележки в приложението Fish Deeper™ и уеб 
платформа.

УДОБНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕ. Вижте риби, 
растителност, структура, контур, твърдост и консистенция на 
дъното. Приложението Fish Deeper™ включва температура на водата 
и дълбочина, различни цветови палитри за преглед, допълнителни 
икони, регулиране на чувствителността на сонара и традиционна 
кръгова диаграма на риболов на лед.

САМО КАЧЕСТВО. Изработен от изключително здрава ABS 
пластмаса с титанови вложки и силиконово уплътнение, той не само 
е водоустойчив, но и устойчив на атмосферни влияния, справяйки се 
с температури до -20°C/-4°F.



НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ СОНАР DEEPER PRO+ 2

 Вижте го в действие в 
            нашия канал в YouTube
www.youtube.com/buydeeper

 Получавайте съвети и последните
            новини на нашата страница във Facebook
www.facebook.com/deepersonar

 Открийте пълни детайли за продукта,
            мнения и сравнения на нашия уебсайт
www.deepersonar.com

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА:

ЛОГИСТИЧНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА:

Материал корпус ABS, титанови вложки

Тип на сонара 3 честоти

честота (конусен сноп) тесен 675 kHz (ъгъл на конуса 7°)
среден 240 kHz (ъгъл на конуса 20°)
широк 100 kHz (ъгъл на конуса 47°)

Разграничаване на целите 1 cm/0,4 in тесен лъч
2,4 cm /1 in среден лъч
2,4 cm/1 in широк лъч

мин. – макс. дълбочина 15 cm – 100 m/6 in – 330 ft

Честота на сканиране до 15/секунда

Сонарни режими стандартен, лодка, риболов на лед, брегови GPS

Температурен датчик Температурен датчик на повърхността на водата в Целзий/Файренхайт 

Работна температура -20°C до 40°C/-4°F до 104°F

GNSS (поддържани глобални системи за 
позициониране)

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

Часове работа до 9 часа

Технология за зареждане бързо зареждане
80% за 45 мин.
100% за 75 мин.

Вътрешна батерия литиево-йонна, 3,7 V презареждаема, 950 mAh

Адаптер за контакт (не е включен) вход 110V/220V. Изход Micro USB, 5 V 2 A

Свързаност Wi-Fi

Обхват на връзката стабилна връзка до 100 m/330 ft

Цвят черен

Съдържание на пакета Сонар PRO+ 2
USB кабел
Неопренова торбичка
Болтове за прикрепване x2
Кратко ръководство
Разпоредби за безопасност

Модел DP5H10S10

EAN 4779032950701

Размер на продукта 65 mm/2,55 in диаметър

Тегло на продукта 90 g/3,2 oz

Размер на пакета в магазина 150x135x73 mm/5,9x5,32x2,87 in

Тегло на пакета в магазина 350 g/12,4 oz

Количество в групов пакет 32

Тегло на групов пакет 12 kg/26,5 lbs (теоретично)

Размер на групов пакет 32x55x32 cm/12,6x21,7x12,6 in

Хармонизиран митнически код 9014800000

Страна на произход Проектиран и изработен в Литва (ЕС)


