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FishHunter PRO
De dagen dat succesvol vissen met sonar was voorbehouden aan bootbezitters, zijn voorbij. Met 
de Lowrance® FishHunter Pro weten vissers die vanaf een vaste stek, oever, kade of pier vissen, 
precies waar ze hun hengel moeten uitwerpen. Via de draadloze, uitwerpbare transducer 
met drie frequenties krijgen ze sonarbeelden met nauwkeurige informatie te zien. U kunt de 
FishHunter Pro overal waar u vist meenemen, in het water uitwerpen en op de gratis FishHunter 
app de sonarbeelden bekijken. Know Where to Cast™ met FishHunter Pro. 

Belangrijkste kenmerken

• Geen internet- of mobiele verbinding vereist 
• Betrouwbare WiFi-verbinding met optimaal bereik tot 55 meter (160 voet)
• Door het unieke, boei-achtige drijfvermogen blijft de WiFi-verbinding intact
• Kies uit Fish View, Raw View en Ice Fishing View de weergave die past bij uw favoriete manier van vissen
• Maak aangepaste bathymetrische kaarten met gekleurde contourlijnen
• Ingebouwde LED-lamp voor vissen in de kleine uurtjes
• Tri-Frequency transducer die de frequenties 381 kHz, 475kHz en 675 kHz ondersteunt
• Gratis FishHunter app voor IOS en Android toestellen
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FishHunter 3D
De dagen dat succesvol vissen met sonar was voorbehouden aan bootbezitters, zijn voorbij. Met 
de Lowrance® FishHunter 3D weten vissers die vanaf een vaste stek, oever, kade of pier vissen, 
precies waar ze hun hengel moeten uitwerpen. Via een draadloze, uitwerpbare transducer 
kunnen ze alles in 3D zien. U kunt de FishHunter 3D overal waar u vist meenemen, in het water 
uitwerpen en op de gratis FishHunter app de sonarbeelden bekijken. Know Where to Cast™ met 
FishHunter 3D.

Belangrijkste kenmerken

• Geen internet- of mobiele verbinding vereist 
• Betrouwbare WiFi-verbinding met optimaal bereik tot 65 meter (200 voet)
• Door het unieke, boei-achtige drijfvermogen blijft de WiFi-verbinding intact
• Kies uit 3D Fishing, Directional Casting en Ice Fishing de weergave die het best past bij uw favoriete manier van vissen
• Maak aangepaste bathymetrische kaarten (met contourlijnen in kleur) en structuurkaarten
• Ingebouwde LED-lamp voor vissen in de kleine uurtjes
• Inclusief 5 Tri-Frequency transducers die de frequenties 381 kHz, 475kHz en 675 kHz ondersteunen
• Gratis FishHunter app voor IOS en Android toestellen
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