
METOR 28 
Thiết bị dò kim loại cầm tay với 3 chế độ dò kim loại có khả 
năng dò �m tất cả các loại kim loại. 

Thiết kế độc đáo 

Kết cấu bền chắc 

Phát hiện tất cả các loại kim loại 

Trong lượng nhẹ 

Máy dò kim loại cầm tay là một phần 

không thể thiếu trong quá trình kiểm tra 

an ninh. Với Metor 28, chúng tôi đã 

thiết kế một thiết bị hỗ trợ cho nhân 

viên an ninh cũng như người được quét. 

Với thiết kế góc cạnh độc đáo của chúng 

tôi cho phép bạn triệt để quét một cá 

nhân, trong khi vẫn giữ bàn tay của bạn 

kiểm tra trên cơ thể của họ. 

Các �ện ích 

• Vòng tròn mở hỗ trợ trong việc xác 
định chính xác đối tượng kim loại. 

• Thao tác cầm thoải mái để dễ dàng 
kiểm soát. 

• Trọng lượng nhẹ với 260g đã có 
pin. 

• Dây đeo cổ tay. 

 

Khả năng phát hiện 

Có khả năng phát hiện tất cả các loại 
kim loại bao gồm kim loại chứa sắt và 
kim loại không chứa sắt. 

 

Độ nhạy 

Có 3 chế độ cài đặt độ nhạy với các khả 
năng phát hiện: 

Mức 1: Súng ngắn và dao 

Mức 2: Lưỡi dao cạo, vòng chìa khóa 

Mức 3: viên đạn cỡ 0,22, thanh kim loại 

Chế độ hoạt động 

Có 03 chế độ hoạt động: 
Bật/ Tắt/ Tức thời 

Pin 

Sử dụng pin sạc NiMH hoặc pin 9V 
alkaline. 

Cảnh báo pin yếu bằng cả đèn và âm 
thanh. 

Cảnh báo 

Cảnh báo bằng cả âm thanh và đèn. 

Thiết kế chắc chắn 

Thiết kế bằng nhựa ABS chịu được 
các tác động mạnh. 

An toàn 

Các Metor 28 được thiết kế an toàn 
đối với người sử dụng máy trợ dm và 
không ảnh hưởng tới các thiết bị từ 
fnh. Cường độ từ trường của Metor 
28 đáp ứng dêu chuẩn qui định quốc 
tế về an toàn cho con người.  

Bảo hành 

Bảo hành 02 năm đối với thiết bị và 
phụ kiện. 
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METOR 28 
Sự phù hợp  

Các dêu chuẩn  Phù hợp với các dêu chuẩn của Châu Âu 

Tương thích CE Tuân thủ các dêu chuẩn quốc tế áp dụng cho điện tử an toàn 

Thông số kỹ thuật  

Nhiệt độ môi trường Từ  0° C tới + 50° C (Từ 32° F tới +122° F)  

Nguồn điện Pin 9V dêu chuẩn hoặc pin sạc NiMH 

Thời gian hoạt động pin 120 giờ đối với pin Alkaline 

Pin sạc NiMH (170mAh) 40 giờ 

Thời gian sạc đầy pin NiMH (170mAh) 12 giờ 

Trọng lượng 260g (9.3oz.) đã bao gồm pin 

Kích thước (thân) 410 x 140mm (16.35 x 5.5 in) 

Kích thước (tay cầm) 33 x 33mm (1.3 x 1.3 in) 

Bảo hành 02 năm đối với thiết bị và phụ kiện 

Tùy chọn & Phụ kiện 

Sạc: kết nối sạc đơn giản bang cách cắm trực dếp vào thiết bị. 

Với sự phát triển liên tục của các sản phẩm 
của chúng tôi, Rapiscan Systems có quyền 
sửa đổi thông số kỹ thuật mà không cần 
thông báo trước. Hình ảnh sản phẩm là để 
tham khảo chung. Xin lưu ý rằng theo luật 
pháp Hoa Kỳ và các quy định khác, không 
phải tất cả các sản phẩm Rapiscan có bán tại 
tất cả các nước  và không hạn chế. Vui lòng 
liên hệ đại diện bán hàng của Rapiscan để 
biết thêm thông dn. 


