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Fox HALO ILLUMINATED MARKER
POLE – 2 POLE KIT INCLUDING
REMOTE
Cena

1 360,00 zł

Cena poprzednia

1 512,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Producent

Fox

Opis produktu
Przeznaczony dla wędkarzy, którzy używają środków pływających do nęcenia i umieszczania zestawów. Po
pozostawieniu w wodzie pozwala oznaczyć miejsca łowienia.
Znaczący rozwój w stosunku do innych markerów tubowych dostępnych obecnie na rynku
Zwiększona grubość ścianek sprawia, że marker ten jest mocniejszy i bardziej odporny na uszkodzenia (inne, słabsze
modele dostępne na rynku potrafią się uszkodzić podczas prób ustawienia markera na wodzie) Zdarza się to także
wtedy, gdy ustawiamy markery na wodzie z dołączonymi ciężarkami. Wówczas często marker wykrzywia się i łamie)
W zestawie 2 x ciężarki o wadze 2.5 kg każdy, które są dużo cięższe niż wszelkie inne alternatywy. Ważą one średnio
1.5 - 1.8 kg i mają tendencję do przesuwania się z miejsca podczas ekstremalnych warunków pogodowych Nasz 2.5 kg
ciężarek został rygorystycznie przetestowany w najtrudniejszych warunkach i na pewno utrzyma cały, dołączony
marker o długości 7 metrów. Jest to wystarczająca waga, która nie pozwoli na łatwe przesunięcie markera przez
rośliny, zanieczyszczenia lub ruchy wody.
Marker składa się z: 8 x odcinki 1 m, 2 x 0.5 m, 4 x 0.75 m (wszystkie o średnicy 22 mm) i 2 x część szczytowa 1 m (
średnica 27 mm) – w sumie 14m
W zestawie 2 x wyjmowane, świecące, wielokolorowe kapsuły z możliwością wyboru sześciu kolorów: czerwony,
zielony, niebieski, bursztynowy, purpurowy, biały.
W celu przedłużenia działania baterii najlepszymi kolorami są czerwony, zielony i niebieski. Wówczas orientacyjny czas
działania wynosi 130 godzin. Z kolei kolory bursztynowy, purpurowy i biały skracają czas użytkowania do około 75
godzin
Czas działania kapsuły w trybie czuwania (kapsuła jest włączona, ale dioda LED wyłączona) wynosi około 552
godzin/23 dni (przy włożonych nowych bateriach dobrej jakości)
Kapsułę można zapalić i zgasić za pomocą pilota Halo Remote (zasięg 350 metrów w prostej linii)
W zestawie tym znajduje się 1 x pilot Halo Remote
Czas czuwania pilota (z nowymi bateriami dobrej jakości) wynosi około 833 dni (2.28 lata)
Czas pracy pilota (z nowymi bateriami dobrej jakości) wynosi około 13 godzin (46,800 wciśnięć przycisku)
Dołączone 2 x adaptery Capsule Hanging Adaptor pozwalają na powieszenie kapsuł np. na drzewie na drugim brzegu
lub na wyspie
W zestawie także 2 x pokrowce i 2 x nieświecące kapturki (przezroczyste w pomarańczowym kolorze Foxa, kiedy nie
potrzebujemy systemu świecącego)
Mesh Weight Bag i dodatkowe elementy markera (2 x odcinki 1 m) dostępne są oddzielnie
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