
Jedná se o základný model značky “Prisma”. Tento model môže robiť všetko, čo by loďka mala byť schopná zvládnuť – dopraviť kŕmenie na lovné 
miesto, ale tiež presne umiestniť vaše nástrahy. Dosah loďky Prisma je vzdialenosť 500 metrov, ale počas dlhého testovania sa ukázalo, že čln 
bol vo väčšine prípadov ovládateľný až na 750 metrov. 

Tento model je plne pripravený na dodatočnú montáž sonaru a GPS. Tieto 
moduly môžu byť dokúpené samostatne a loďku Prisma I je možné o tieto 
moduly neskôr rozšíriť. Je to možné vykonať v našom servisnom stredisku,alebo 
bez záruky svojpomocne!
obj.č. 625 004 Prisma GPS modul pre loďku Prisma I
obj.č. 625 005 Prisma sonar modul pro loďku Prisma I

Prisma Baitboat I

4.33Mhz digitálny  bezdrôtový vysielač / přijímač
LED osvetlenie biele a modré (vzadu)
2 batérie 6V/10Ah.
Bežný dosah 500 m, maximálny až do 750 metrov!
2 závesy na montáže
2 samostatné komory, každá s užitočným zaťažením 1,5 kg.
Batérie a indikátor stavu batérií.
Diaľkové ovládanie s dobíjacím akumulátorom.
Gumový nárazník po celej lodi.
Lodná skrutka z antikory.
Dva výkonné motory.
Rozměry: 63,5 x 43,5 x 24 cm 
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Všetky špecifikácie Prisma I
Meranie vzdialeností (vzdialenosť medzi 2 miestami)
pamäť na 8 GPS pozícií
Indikátor signálu GPS
Autopilot
Teplomer
Sonar

Prisma Baitboat III
Prisma III je najviac komplexným prevedením. Tento model má všetko, čo si len môžete
želať a je unikátnou loďkou na trhu. Má zabudovaný sonar, pomocou kterého môžete dokonale vidieť 
topografiu dna a zistiť, či sú vo vode nejaké prekážky.
Diaľkový ovládač je vybavený LCD obrazovkou 8 x 7,5 cm, na ktorej sa zobrazujú všetky údaje. 
Okrem toho je Prisma III tiež vybavená GPS a vďaka pamäti na  8 lovných miest je možné 
jednoducho dopraviť vašu loď na požadované miesto a samozrejme ju dostať späť do 
počiatočného bodu. Je tiež vybavená automatickou funkciou, která jej pomocou GPS 
umožňuje opakovane plávať k požadovanému miestu najkratšou trasou. 

obj.č.625 003

obj.č.625 002

Možnosti

Všetky specifikácie, fotky a 
inštruktážne filmy nájdete na:

www.sports.sk

Zavážacia loďka Prisma III - technické údaje:

Zavážacia loďka Prisma I - technické údaje:
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obj.č.1 a0096

obj.č.1 a0094

obj.č.1 a0095

Akcia
loďka s GPS a sonarom + 
zdarma dáždnik
v hodnote   73,€
Akcia
loďka s GPS a sonarom + 
zdarma elektromotor
v hodnote  126,-€
Akcia
loďka s GPS a sonarom +
zdarma sonar
v hodnote  203,-€

http://www.sports.sk
http://www.sports.sk/obchod/cid/122/category/zavazacie-lodky.xhtml

