
 

 

 مقدمة :

ن ابتكارات يعني أنه ليس عليك المساومة بين الفخامة والراحة ما نشهده اليوم م

 بعد اآلن.

الحارقة جهاز كاميرا العين  وأكبر دليل على ذلك هو التكنولوجيا المتطورة في 

 ودقة.اكتشاف األهداف الثمينة بكل راحة لتمنحك 

 استكشاف مريحألُسس الضرورية لتحقيق أداء البحث عن ا
 جديدة تماما .  تطوير كاميراأّدى إلى ” أدّق وأكثر تطّورا  “ 

 . نتائج مبهرة في عمليات االستكشاف على تحقيق تؤكد العين الحارقةإنها 

 

في نطاق التركيز. ة استكشافكلمجموعة متكاملة من التقنيات تضع رح  

لألهداف  خلفية واضحة ومعززةوالداخلية الذكية رؤية  السناسرتوفر  

الثمينة وتثبتها. األهداف كاميراالتظهر ، بينما الثمينة  

المستكشفين في انحاء العملية بكل المواصفات التي يبحث عنها  الحارقةكاميرا العين تتمتع 

ستكشف الذهب والكنوز من ت الكاميرا الحارقةوعلى الرغم من حجمها الصغير إال أن  ،العالم

لتحتل المركز األول ضمن فئتها  القياسية مواصفاتالالكثير من  يتوفر بهاو مسافات شاسعة

 صغيرة الحجم في العالم. كاميرة استكشافكأفضل 

 

ن مع التحديث الجديد ، ولكاألولى في العالممعة جيدة باعتبارها بس كاميرا العين الحارقةتتمتع 

شركة جي بي فيما تقول  السابق،على تصميم أنيق مع تحكم أفضل بكثير من  كاميراحصلت ال

وتتوفر  ،كاميرا العين الساحرةأصبح كشقيقتها  الكاميرا للبطاريةأن معدل استهالك  ار

ومن المواصفات القياسية  البطاريةجينة تخفض أكثر من استهالك كذلك بنسخة ه الكاميرا

 .األهداف الوهميةة هنالك نظام التحذير من الجديد

 

المنتشرة في  للتخلص من عباءة التعب واألجهزة الوهمية المقلدةفان هي الحل األمثل كاميرا العين الحارقة 

حيث تشتمل قائمة ميزاتها الطويلة على تجربة  متكاملة،حزمة  الكاميراوفي هذه الفئة توفر  ،الوطن العربي



 

 

في فئتها التي الوحيدة  الكاميراوهي  بطاريةمريحة ونظام حركي نشيط ال يستهلك الكثير من ال استكشاف

 .التصوير الراداري الضوئيتعمل بنظام 

 

لتحتل الصدارة في  كاميرا عاصفة الناربعد إعادة تصميمها جاءت 

 الكاميراحيث تجمع هذه  الذهب،كاميرات اكتشاف فئتها ضمن 

الفاخرة بين متعة القيادة والراحة والتكنولوجيا المتطورة 

وتتمتع  واحدة،والمواصفات العملية والتصميم األنيق في حزمة 

الضغط على  المستكشف بمجردبانطالقة قوية يحصل عليها  الكاميرا

 زر التشغيل.

 

المملكة العربية  األكثر مبيعاً في الكاميراهي  كاميرا العين الحارقة

 ودية والمانياالسع

قوية مالئمة  كاميرااألمريكية وفي الحقيقة فهي  الواليات المتحدةو 

الجديدة  عاصفة النارفيما جاءت  عمال االستكشافلكافة أنواع ا

على عدد من  هذه الكاميراكما حصلت  أكبر،وبقوة بوزن أخف 

االيوني الجديد ونظام االستشعار عن المواصفات الذكية مثل نظام 

باإلضافة الى النظام  ذلك نظام الكهرومغناطيسي المتطوربعد وك

وتحديد  والكمية التصوير المباشر الخارق ونظام قياس العمق

 .المركز

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمة :

والعديد من التطورات هي نتيجة الكثير والمزيد  cam 4000ان كاميرا عاصفة النار 

لكنوز الستكشاف الذهب وااإليجابية التي تستحق الثقة وتمنحها أفضل جهاز 

 العالم دون الحاجة الى الخبرة والمعايرة او التدريب. والدفائن الثمينة على مستوى

ان هذه الكاميرا تتأقلم تلقائيا وبشكل سريع للعمل مع جميع أنواع التربة 

والتضاريس والمناخ وتعاير ذاتيا مع نفسها دون التشويش على أي نوع من أنواع 

قوم بعزل جميع أنواع الشوائب والصخور البركانية والحرارية الكهربائيات وت

والمعدنية والبازلتية كما انها تقوم بفصل الحديد ومشتقاته وتبرز الذهب وجميع 

 المعادن والنفائس الثمينة بشكل واضح.

 

 المميزات :

تتميز هذه الكاميرا الحارقة بانها االسهل واالدق واالسرع في األداء ومضمونة 

العمل بشكل دقيق كما انها تتميز بخفة الوزن وصغر الحجم وسهولة األداء وتحتوي 

 الدقيقة.النتائج  كاملة تكمل بعضها البعض لتعطي فيئيهعلى مجموعة 

 المواصفات :

وزنا واالسرع عمال في عالم أجهزة كشف تتصف الكاميرا الحارقة بأنها االخف 

لتعمل مع جميع األنظمة  ةاإللكترونياشعاعية  بأنظمةالذهب كما انها مزودة 

 االستكشافية بطريقة تلقائية 

 ألنهاوتتصف هذه الكاميرا بانها االحدث واألفضل عالميا على جميع األجهزة 

 الدولية.تحتوي على مكونات دقيقه تجعل منها األفضل في المقاييس والمعايير 

 الخصائص والوظائف :



 

 

تتخصص وظائف عمل هذه الكاميرا في اعمال البحث والمسح والكشف بنظم جديدة 

 أكثر دقة وحيوية إليجاد أماكن الذهب والكنوز والنفائس والدفائن الثمينة.

 التكنولوجيا الحيوية

وهو االشعاع الكهرومغناطيسي مع تعمل هذه الكاميرا بنظام اشعة تحت الحمراء 

تقريبا نطاق الترددات بين  لميكرو متر وهو ما يعاد 300و 0.7الطول الموجي بين 

 تيرا هيرتز. 400واحد و

ان الطيف الكهرومغناطيسي لهذه الكاميرا هو عبارة عم مجموعة من الموجات 

والجزيئات الكهرو مغناطيسية المنبعثة بأطوال موجية وترددات مختلفة، ويقسم هذا 

 الطيف الى سبعة أماكن مرتبة حسب تناقص الطول الموجي وزيادة الطاقة والتردد 

هي االشعة تحت الحمراء واالشعة  ومن االشعة الكهرومغناطيسية لهذه الكاميرا

 الفوق البنفسجية وموجات الراديو والموجات الصغرية المعروفة

 . ةالمكروفي ةباألشع 

 تتميز بنظام تصويري مباشر ال يحتاج الى التحليل والتخزين 

 الحقا. إليهمتتميز بوجود كارت ذاكرة لحفظ الصور والفيديوهات للرجوع 

 التصويري لتصفية الشوائب وتأكيد األهداف الثمينة.تتميز بوجود نظام السونار 

تتميز بأرسال واستقبال الموجات واالشعاعات والترددات الحيوية السريعة اللتقاط 

 األهداف عن بعد والوصول اليها.

تتميز بوجود الجهاز االستشعاري الصوتي االيوني التوجيهي الدقيق للوصول الى 

 األهداف بسهولة مطلقة.

 متر 60رضي للجهاز: العمق األ

 متر  6000المدى االمامي: 

 للشحن.قابلة ونصف فولت  دثالث بطاريات واحالبطارية 

 



 

 

 

إلطالق طراز قياسي من  لمانيةاال «جي بي ار»تستعد شركة 
مطلع عام الذي يأتي عقب ستة أشهر « الخارقة»الـ الكاميرات

 .فقط من الكشف عن نموذج اختباري منها

 

 تجاء األجهزة الكاشفة والتيعلى عرش  ةملكوالشعلة  عاصفة النارتعتبر كاميرا 
لجميع االختبارات القياسية في العديد من بلدان العالم وخصوصا  ابعد تجاوزه

 السعودية.المملكة العربية 
في سوق لثالثة انتصارات متتالية  وتحقيقهنجاح ال شركة جي بي ارتجمع  

في  ،البارعواالنطالق  الضالع،الصمود  عليها لقب أطلقاألجهزة الكاشفة مما 
 .يومنا هذاواستمرت حتى عام  22انطالقتها منذ بدئت التي  كاميرات كشف الذهب

 

كاميرا عاصفة النار تنقلك من عالم الخيال الى عالم الواقع لتجدد ثقتك المطلقة 
 بهذه االلة العجيبة المصورة للدفائن والكنوز والذهب بكافة انواعه والمياه الجوفية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الساحرة كاميرا العين من  رابعحصل الجيل ال قناتنا الشيقةوكما ذكرنا سابقا  أعزاءنا متابعي 
فعاليات معرض  فريقنا أثناءتصميم مستمد من شقيقتها االختبارية التي سبق والتقى بها  على

 .لكاشفات الذهبديترويت 

 

ة كلياً الجديد العين الساحرة عاصفة النار النسخة المطورة من كاميراوأخيراً ظهرت 

والخارقة.العين الساحرة  اشقيقتهرسمياً لتتحدى   

 

تالتشويقيابعد العديد من  لتظهر أجدد سيارات نيسان  بوعدها،الجديدة كليا  العين الساحرة  

األمريكيةضمن فعاليات معرض نيويورك المقام حاليا  في الواليات المتحدة  . 

الذكية وتقنية  الكاميراتت، إاّل أّن التجارب على بالغالب إنّك ال تفّكر بحقبة التسعينا

كاميرات الكشف عن الذهب كن أن تكون الذاتي بدأت خالل هذه السنين، ويم ستكشافاال

تركت انطباع مبهم بداخلك، لكن إذا كنت تحاول تحديد ما إذا كانت هذه التقنية مفيدة أم 

 .سلبية، فأنت في المكان الصحيح

 


