
 

 

 مقدمة : 

 ما نشهده اليوم من ابتكارات يعني أنه ليس عليك المساومة بين الفخامة والراحة بعد اآلن. 

اكتشاف األهداف  لتمنحك الحارقة جهاز كاميرا العين  تطورة فيوأكبر دليل على ذلك هو التكنولوجيا الم  

 ودقة. الثمينة بكل راحة 

 استكشاف مريح ألُسس الضرورية لتحقيق أداء البحث عن ا
 جديدة تماماً.   تطوير كاميرا“أدّق وأكثر تطّوراً” أّدى إلى  

 .   نتائج مبهرة في عمليات االستكشاف  على تحقيق  تؤكد  العين الحارقة إنها 

 

في نطاق التركيز.   ة استكشافك ل مجموعة متكاملة من التقنيات تضع رح   

تظهر  ، بينما  لألهداف الثمينة   خلفية واضحة ومعززة و الداخلية الذكية رؤية    السناسر توفر    

الثمينة وتثبتها.   األهداف   كاميرا ال   

وعلى الرغم من حجمها   المستكشفين في انحاء العالم،العملية بكل المواصفات التي يبحث عنها  الحارقةكاميرا العين تتمتع 

 القياسية مواصفاتالالكثير من  يتوفر بهاو ستكشف الذهب والكنوز من مسافات شاسعةت الكاميرا الحارقةالصغير إال أن 

 في العالم. صغيرة الحجم  كاميرة استكشافلتحتل المركز األول ضمن فئتها كأفضل 

 

على تصميم   كاميرا، ولكن مع التحديث الجديد حصلت الاألولى في العالمبسمعة جيدة باعتبارها  كاميرا العين الحارقةتتمتع 

أصبح كشقيقتها   الكاميرا للبطاريةأن معدل استهالك  شركة جي بي ارفيما تقول  السابق،أنيق مع تحكم أفضل بكثير من 

ومن المواصفات القياسية   البطاريةكذلك بنسخة هجينة تخفض أكثر من استهالك  الكاميراوتتوفر  الساحرة،كاميرا العين 

 األهداف الوهمية. الجديدة هنالك نظام التحذير من 

 

وفي هذه    ،المنتشرة في الوطن العربي للتخلص من عباءة التعب واألجهزة الوهمية المقلدةفان هي الحل األمثل  كاميرا العين الحارقة 

مريحة ونظام حركي نشيط ال يستهلك   استكشافحيث تشتمل قائمة ميزاتها الطويلة على تجربة   متكاملة،حزمة  الكاميراالفئة توفر 

 . التصوير الراداري الضوئيالوحيدة في فئتها التي تعمل بنظام  الكاميراوهي   بطاريةالكثير من ال

 

 الذهب،كاميرات اكتشاف لتحتل الصدارة في فئتها ضمن  كاميرا عاصفة الناربعد إعادة تصميمها جاءت 

الفاخرة بين متعة القيادة والراحة والتكنولوجيا المتطورة والمواصفات العملية   الكاميراحيث تجمع هذه 

الضغط  المستكشف بمجردبانطالقة قوية يحصل عليها  الكاميراوتتمتع  واحدة،والتصميم األنيق في حزمة  

 زر التشغيل. على 

 



 

 

 دية والمانياوالمملكة العربية السع األكثر مبيعاً في الكاميراهي  كاميرا العين الحارقة

فيما   عمال االستكشافقوية مالئمة لكافة أنواع ا  كاميرااألمريكية وفي الحقيقة فهي  الواليات المتحدةو 

على عدد من المواصفات  هذه الكاميراكما حصلت  أكبر،وبقوة الجديدة بوزن أخف  عاصفة النارجاءت 

باإلضافة   وكذلك نظام الكهرومغناطيسي المتطورااليوني الجديد ونظام االستشعار عن بعد الذكية مثل نظام 

 .وتحديد المركز والكمية الى النظام التصوير المباشر الخارق ونظام قياس العمق 

 مقدمة : 

والعديد من التطورات اإليجابية التي تستحق  هي نتيجة الكثير والمزيد  cam 5000ان كاميرا عاصفة النار 

العالم دون الحاجة الى   لكنوز والدفائن الثمينة على مستوىالستكشاف الذهب واالثقة وتمنحها أفضل جهاز  

 الخبرة والمعايرة او التدريب.

ان هذه الكاميرا تتأقلم تلقائيا وبشكل سريع للعمل مع جميع أنواع التربة والتضاريس والمناخ وتعاير ذاتيا 

قوم بعزل جميع أنواع الشوائب والصخور مع نفسها دون التشويش على أي نوع من أنواع الكهربائيات وت

البركانية والحرارية والمعدنية والبازلتية كما انها تقوم بفصل الحديد ومشتقاته وتبرز الذهب وجميع  

 المعادن والنفائس الثمينة بشكل واضح.

 المميزات : 

بشكل دقيق كما انها  تتميز هذه الكاميرا الحارقة بانها االسهل واالدق واالسرع في األداء ومضمونة العمل 

كاملة تكمل بعضها البعض  فيئيهتتميز بخفة الوزن وصغر الحجم وسهولة األداء وتحتوي على مجموعة 

 الدقيقة. النتائج  لتعطي

 المواصفات :

تتصف الكاميرا الحارقة بأنها االخف وزنا واالسرع عمال في عالم أجهزة كشف الذهب كما انها مزودة  

 لتعمل مع جميع األنظمة االستكشافية بطريقة تلقائية   ة اإللكترونياشعاعية  بأنظمة

تحتوي على مكونات دقيقه   ألنهاوتتصف هذه الكاميرا بانها االحدث واألفضل عالميا على جميع األجهزة 

 الدولية. تجعل منها األفضل في المقاييس والمعايير 

 الخصائص والوظائف : 

تتخصص وظائف عمل هذه الكاميرا في اعمال البحث والمسح والكشف بنظم جديدة أكثر دقة وحيوية إليجاد  

 ن الذهب والكنوز والنفائس والدفائن الثمينة.أماك

« الخارقةالـ»  الكاميراتإلطالق طراز قياسي من  لمانية« االجي بي ارتستعد شركة »
 .عام كل  مطلع

لجميع   ابعد تجاوزه ت جاء األجهزة الكاشفة والتي على عرش  ةملك والشعلة  تعتبر كاميرا عاصفة النار 
 السعودية. االختبارات القياسية في العديد من بلدان العالم وخصوصا المملكة العربية 

  أطلق في سوق األجهزة الكاشفة مما لثالثة انتصارات متتالية  وتحقيقهنجاح ال شركة جي بي ار تجمع  



 

 

عام   22انطالقتها منذ بدئت التي  كاميرات كشف الذهب في   البارع،واالنطالق  الضالع،الصمود  عليها لقب
 يومنا هذا. واستمرت حتى  

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

تصميم مستمد من شقيقتها   الساحرة علىكاميرا العين  من    رابعحصل الجيل ال  قناتنا الشيقةوكما ذكرنا سابقاً أعزاءنا متابعي  

 .لكاشفات الذهبفعاليات معرض ديترويت  فريقنا أثناءاالختبارية التي سبق والتقى بها 

 

الجديدة كلياً رسمياً لتتحدى   العين الساحرة عاصفة النار النسخة المطورة من  كاميراوأخيراً ظهرت 

والخارقة. العين الساحرة  اشقيقته  

 

تالتشويقيابعد العديد من  لتظهر أجدد سيارات نيسان ضمن فعاليات معرض نيويورك   بوعدها،الجديدة كلياً العين الساحرة  

األمريكية المقام حالياً في الواليات المتحدة  . 

الذاتي بدأت خالل هذه  ستكشافالذكية وتقنية اال الكاميراتبالغالب إنّك ال تفّكر بحقبة التسعينات، إاّل أّن التجارب على 

تركت انطباع مبهم بداخلك، لكن إذا كنت تحاول تحديد ما إذا كانت هذه  كاميرات الكشف عن الذهب السنين، ويمكن أن تكون 

المكان الصحيح التقنية مفيدة أم سلبية، فأنت في  . 

  لجهاز الذي احدث ثورة كبيرة في عالم الكشف والتنقيب عن الذهب والكنوز والدفائن جهاز

(CAM 5000)   كاميرا كشف الذهب والكنوز والدفائن والذهب الخام االفضل على مستوى
العالم, ان قوة التصنيع جعلت من هذا الجهاز الحديث هو إبتكار تكنولوجي متطور جدا  
  واعطت قمة الرافهية للمنقبين والمستكشفين بالعمل بشكل احترافي ومفيد

أثبت جدارته بنسبة 100 % على مدار اكثر من خمس سنوات مع العديد من الكاميرات   
السابقة والمودبالت القديمة التي مدحها المستخدم بشكل كبير وحين وصلت هذةه الكاميرا  
 ,,,,,,,,,,,,, العجيبة دوت صداها

في جميع أنحاء العالم , لها مصداقية كبيرة في تحديد مواقع الدفائن والكنوز واالثار  
والذهب الخام والمياه الجوفية , تصل اعماق الكاميرا السحرية عاصفة النار 3 الى اكثر من  
70 مترا وتصل مسافة الكشف االمامية الى اكثر من 7كم2.  , وتكشف المياه الكثر من 750 
مترا ويتوفر في الجهاز جميع مواصفات وتقنيات الكاميرات السابقة اضافة مجموعة من  
االنظمة الجديدة وهي نظام االستشعار االتوماتيكي الصوتي الجديد مع مؤشرات الحركة  
للبحث عن االهداف بطريقة جديدة وسهلة عبر الشاشة الديجتال والتي تسهل الكشف بطريق  
سريعة ودقيقة واما النظام الثاني فهو الكشف بواسطه المؤشرات الصوتية والضوئية  
والرقمية والتي تساعد بشكل كبير على التتبع االنسيابي وبدقة واما النظام العجيب وهو نظام  



 

 

الكشف التصوبري المباشر دون داعي للتوازن والتحليل واعطاء االوامر للجهاز فانك تشاهد 
عيانا ما تخفية طبقات االرض والجبال بكل دقة تامه من خالل الخارطة الدقيقة الموضحة  
على الشاشة حيث تشاهد الممرات والسراديب والدهاليز والغرف الحجرية والمعادن والذهب  
والفراغات والكنوز والدفائن باشكالها الحقيقية انة التصميم الهندسي التقني التكنولوجي 
كاميرا المهام المستحيلىة  , شاشة كبيرة وواضحة    CAM5000 المطور االول في العالم

وفيها عدة انظمة في الكشف ومنها نظام الصونار وقوية من الداخل والخارج وعمرها  
االفتراضي 25 عام وعليها ضمان وكفالة 5 سنوات والتوصيل الى جميع دول العالم السعر  
 بعد الخصم واالن فقط في العرض 7500دوالر امريكي
**************************************** 

متخصصون في تجارة اجهزة كشف الذهب والمعادن والوكيل الحصري في الكشف الذهب  
 باالقمار الصناعية للتواصل المباشر 00971551277737 دبي د/ ابو فهد

 لسنا الوحيدون ولكننا المميزون واالفضل دائما  

  من خالل خدماتنا المميزة و انفرادنا بأفضل وأحدث المنتجات على مستوى العالم

 وكالء حصريون ألكبر المصانع والشركات األلمانية واألمريكية والعالمية 

 نوفر قسم متخصص لتوعية العميل عن األجهزة المقلدة المنتشرة

 .ونعمل على محاربتها وتوضيح أماكن بيعها 

 ****************************** 
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