Leica DISTO™ D110
Original laseravståndsmätare
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Litet format, stora möjligheter
Dina fördelar
■■ Ny praktisk form och oöverträffat användarvänlig
■■ Utökad kapacitet med inbyggd
Bluetooth® Smart och Leica DISTO™ skiss-app
■■ Perfekt för snabba avstånds- och areamätningar
■■ Löstagbar fickklämma för enkel transport
■■ Leica Geosystems teknologi, kvalitet
och precision
Nya Leica DISTO™ D110 är den första lasermätaren med Bluetooth® Smart som får plats i fickan.
Den praktiska designen med fickklämma och
enkla funktioner gör den till ett perfekt verktyg
för alla som vill mäta på ett enkelt sätt.
Du kanske behöver en snabb materialberäkning eller håller på med ett renoveringsprojekt
hemma - med Leica DISTO™ D110 med integrerad
Bluetooth® Smart och Leica DISTO™ skiss-appen
som är gratis får du obegränsade möjligheter att
rita skisser, göra planritningar samt dokumentera dina mätningar med bilder med hjälp av en
Smartphone eller en surfplatta.

1.5 mm

60m

IP 54

Mät avstånd exakt,
med en noggrannhet på ± 1.5 mm
Mät avstånd upp till
60 m utan att ta ett steg
Dammskyddat och striltätt –
oumbärligt på arbetsplatsen

Bluetooth® Smart och Utökad kapacitet
Leica DISTO™ skissper knapptryck
app:

Utnyttja fördelarna med kostnadsfria Leica DISTO™ skiss-appen och börja dokumentera dina mätresultat. Gör ditt arbete
lättare, snabbare och säkrare!
Gratisapp: Leica

DISTO ™ skiss

Arkitekt
“Jag gillar att DISTO™
D110 har så många funktioner - framför allt att
det går att ansluta den
till min Smartphone.”

Entreprenör
“Leica DISTO™ D110 är ett
fantastiskt stöd i mina
dagliga mätningar.”

Fickklämma för snabb fastsättning, lätt
transport och direkt åtkomst till apparaten.

Snabba avstånds- och areamätningar gör det
dagliga arbetet produktivt och bekvämt.

Damm- och stänkvattenskydd garanterar att
DISTO™ D110 mäter även i de tuffaste arbetsmiljöer.

Gratis Leica DISTO™ skiss-app - skapa och dela
planritningar och fotodokumentation.

Alla illustrationer, beskrivningar och tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Tryckt i Schweiz.
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz 2014

PROTECT
by Leica Geosystems

Livslång
garanti

3 år
gratis

Certifierad
kvalitet

Schweizisk
teknologi

Registrera din apparat inom 8
veckor efter köpet och utöka din
kostnadsfria period till 3 år.

Tekniska data
Typ. mätnoggrannhet

± 1,5 mm

Räckvidd

0,2 – 60 m

Mätenheter

m, ft, in

Power Range Technology

✔

Displaybelysning

✔

Gratisapp

✔

Datagränssnitt*

Bluetooth® Smart

Mätningar per sats batterier
Batterier

Upp till 5 000**
typ AAA, 2 × 1,5 V
IP54 (dammskyddat och
striltätt)

Skyddsklass
Mått

120 × 37 × 23 mm

Vikt med batterier

92 g

*) Systemkrav och andra detaljer kan läsas på www.disto.com
**) Reducerad i Bluetooth® Smart läge
Laserklass 2 i
enlighet med IEC 60825-1

817885-sv

Återförsäljare:

Originalstorlek

