
DLACZEGO CHIRP? Dokładność i klarowność CHIRP’a w 
połączeniu z aplikacją Deeper daje Ci strategiczną przewagę aby łowić 
więcej, szybciej i lepiej.

NIEWIARYGODNA SEPARACJA CELU. Dzięki separacji celu na 
poziomie 1 cm, będziesz w stanie łatwo wskazać cel, nawet jeśli znajduje 
się w szkółce z przynętą, a także śledzić najmniejsze przynęty podczas 
pionowego osadzania.

WYJĄTKOWA DOKŁADNOŚĆ NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH.
Urządzenie CHIRP pozwala ograniczyć zakłócenia pochodzące z 
powierzchni, więc możesz oczekiwać precyzyjnych odczytów w 
bardzo płytkiej wodzie i zlokalizować ryby nawet w odległości 15 cm 
od powierzchni. Z drugiej strony będziesz w stanie rozróżnić gatunki 
znajdujące się przy dnie nawet na głębokości do 100 metrów.

3 CZĘSTOTLIWOŚCI WIĄZKI ZWIĘKSZAJĄCE WSZE-
CHSTRONNOŚĆ. Szybko odkryjesz miejsca, w których znajdują 
się ryby, dzięki wiązkom szerokokątnym a także zlokalizujesz gatunki 
docelowe przez wyjątkowo gruby lód dzięki skupionej wiązce.

DLAECZEGO DEEPER? Jesteśmy pionierami w 
technologii zarzucanych, inteligentych sond. Od 2013 roku, kiedy 
wyprodukowaliśmy swoją pierwszą inteligentną echosondę, jesteśmy 
ciągle na ścieżce wznoszącej w innowacyjności i dążeniu do perfekcji. 
Nasze sondy to doskonała jakość - “made in Europe”, pomoc 24/h - 
wędkarze są u nas na 1wszym miejscu.

Ta technologia, wywądzaca się pierwotnie z Marynarki Wojennej USA, jest używana przez wędkarzy na łodziach od lat i w końcu 
jest dostępna DLA KAŻDEGO, kto chce wędkować GDZIEKOLWIEK i KIEDYKOLWIEK !

WBUDOWANY GPS. Twórz mapy z brzegu, z kajaka lub spod lodu. 
Twoje mapy są automatycznie zapisywane w Deeper Lakebook, twoim 
osobistym dzienniku.

MOC. PREZYCYJNE SKANOWANIE DO 100 M. Posiada własny 
sygnał Wi-Fi, więc rzucaj na 100 m i bądź pewien idealnego połączenia.

WSZECHSTRONNOŚĆ. 4 tryby wędkowania dla różnych stylów 
łowienia. Do użycia na łodzi, kajaku, pontonie, z brzegu czy spod lodu z 
widokiem tradycyjnego flashera. Wędkuj zimą i latem. Jedna sonda do 
wszystkiego.

WĘDKARZE POWIEDZIELI, ŻE JEJ CHCĄ. MY POWIEDZIELIŚMY, ŻE DAMY RADĘ JĄ STWORZYĆ! 
OTO JEST - DEEPER CHIRP+, PIERWSZA NA ŚWIECIE, ZARZUCANA SONDA 
Z GPS I WI-FI POSIADAJĄCA TECHNOLOGIĘ CHIRP. SONDA CHIRP W TWOJEJ KIESZENI. 
NIESAMOWITE!



DANE TECHNICZNE PRODUKTU

DANE LOGISTYCZNE PRODUKTU:

Materiały Obudowa z ABS, tytanowe wkładki
Typ echosondy 3 częstotliwości CHIRP

Częstotliwość (stożek wiązki)
wąski CHIRP 675 kHz (kąt stożka 7°) / średni CHIRP 290 kHz kąt stożka 16°)  
szeroki CHIRP 100 kHz (kąt stożka 47°)

Rozpoznawanie obiektu 1 cm. Wąski Chirp / 2.4 cm. średni Chirp / 2.4 cm. szeroki Chirp
Głębokość skanowania 15 cm. – 100 m.
Szybkość skanowania sonaru Do 15 odświeżeń na sekundę
Tryby sonaru Standardowy, Tryb wędkarstwa podlodowego, Wędkowanie z łodzi, Tryb nadbrzeżny GPS
Czujnik temperatury Temperatura wody wyrażona w Fahrenheitach lub Celsjuszach
Temperatura pracy -20°C do 40°C

GNSS (Global positioning systems supported) GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

Czas pracy GPS włączony do 4.5 godziń / GPS wyłączony do 6 godziń
Ładowanie/ Technologia ładowania Szybkie ładowanie / 80% w 45 min. / 100% w 75 min.
Akumulator wewnętrzny Litowo-polimerowy, 3,7 V, 950 mAh
Zasilacz (nie wchodzi w skład zestawu, 
zalecany)

Wejście 110V/220V. Wyjście Micro USB, 5V 2A

Rodzaj złącza Wi-Fi
Zasięg połączenia Stabilne połączenie do 100m

Kolor Military Green

Zawartość opakowania
Echosonda CHIRP+ / Kabel USB / Etui / 2 × śruba mocująca / Skrócona instrukcja obsługi  
Wytyczne z zakresu bezpieczeństwa

Model DP3H10S10
EAN 4779032950480
Wymiary produktu 65 mm średnicy

Masa produktu 90 g

Wymiary opakowania jednostkowego 151x153x73mm
Masa opakowania jednostkowego 270 g
Ilość w opakowaniu grupowym 32
Masa opakowania grupowego 9.5 kg
Wymiary opakowania grupowego 60.5x30.5x23cm
Zharmonizowany kod celny 9014800000
Kraj pochodzenia Wyprodukowano na Litwie

DEEPER LAKEBOOK™ Każdy sygnał z echosondy i 
mapa batymetryczna, którą tworzysz za pomocą Deeper CHIRP+, każdy 
punkt zainteresowania (znany również punktem orientacyjnym) możesz 
zaznaczyć za pomocą aplikacji Deeper i przechowywać wszystko w jednym 
miejscu dzięki platformie Deeper Lakebook™ — osobistemu dziennikowi 
ułatwiającemu łowienie. maps.deepersonar.com

PRZYJAZNA APLIKACJA. Zobacz ryby, podwodną roślinność, 
strukturę dna i jego twardosć. Aplikacja Deeper pokazuje również 
temperaturę wody, zawiera różne palety barw, dodatkowe ikony i powia-
domienia, regulacje czułości i tradycyjny flasher do łowienia spod lodu.

PRZENOŚNA. Bezprzewodowa, mała i lekka. Mieści się w pudełku 
wędkarskim, a nawet w kieszeni.

BARDZO SZYBKIE ŁADOWANIE. 80% w 45 minut, 100% w 75 
minut. Szybki powrót na wodę.

JAKOŚĆ. Zrobiona z wytrzymałego plastiku ABS z tytanową 
wkłądką i silikonową uszczelką, jest nie tylko wodoodporna, ale także 
pogodoodporna, wytrzymując temperatury -20°C.

CO TO JEST CHIRP? Tradycyjny sonar wysyła jednora-
zowy impuls o pojedynczej częstotliwości. Echosonda CHIRP (ang. 
Compressed High Intensity Radiated Pulse) wysyła ciągły strumień 
częstotliwości, od niskich do wysokich i dlatego jej odczyty są znacznie 
wyraźniejsze i charakteryzują się wyższą rozdzielczością w porównaniu 
z tradycyjnymi urządzeniami tego typu. 

LEARN MORE ABOUT THE DEEPER SMART SONAR CHIRP+

 See it in action
 on our YouTube channel
www.youtube.com/buydeeper

 Get tips and the latest news
 on our Facebook page
www.facebook.com/deepersonar

 Find full product details, reviews
 and comparisons on our website
www.deepersonar.com


