
 

 

Leica DISTO™ D1 
Vyzkoušejte rozdíl! 
 

 

Malý, jednoduchý, přesný! 
 
 
Pouhým stisknutím jednoho tlačítka Leica 
DISTO™ D1 rychle a spolehlivě změří výšky, 
délky nebo i výklenky ve zdi. Komplikované a 
nebezpečné situace, kdy jste museli měřit na 
žebříku, jsou už minulostí. 
 
Navíc můžete využít zdarma aplikaci Leica 
DISTO™ Plan. Pomocí této aplikace 
přenesete výsledky měření do chytrého 
telefonu nebo tabletu, zpracujete ho a 
výsledky odešlete. 

 

  
Vlastnosti: 
 
 Bluetooth® Smart pro přenos dat do chytrého telefonu nebo 

tabletu 
 Zdarma aplikace Leica DISTO™ Plan 
 Dosah 40 m 
 Technologie XRange Power 
 Jasně čitelný, podsvícený 3-řádkový displej 
 Ochrana proti prachu a dešti IP 54 
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Váš prodejce 

IEC 60825-1 

Zaregistrujte si svůj přístroj do 8 týdnů od nákupu 
na www.leica-geosystems.com/registration a 
získáte prodlouženou záruku 3 roky. 
Podmínky najdete zde: www.leica-
geosystems.com/protect. 
 
 

   

Měření s přesností laseru 
Stisknutím jednoho tlačítka změří 
laserový dálkoměr Leica DISTO™ 
D1 spolehlivě a přesně i delší délky. 
Snadno se ovládá a dosáhne na 
cíle, které jsou obtížně přístupné. 
 
 

Přesnost 
Stačí jednou změřit a výsledek 
snadno přečtete na jasně čitelném a 
přehledném displeji. Není potřeba 
používat mezisoučty. 
 

Leica DISTO™ D1 
č. výr. 843418 
 

 Laserový dálkoměr Leica DISTO™ D1 
 Baterie 

 

Technická data 
Typ. přesnost měření ± 2,0 mm 

Dosah 0,2 – 40 m 

Jednotky měření m, ft, in 

Technologie X-Range 
Power  

 
 

Osvětlení displeje  

Aplikace zdarma iOS, Android 

Datové rozhraní* Bluetooth®  Smart 

Výdrž baterií** až 10 000 měření, 
až 20 hod provozu 

Baterie typ AAA, 2 x 1,5 V 

Ochrana proti vodě a 
prachu 

 
IP 54 

Rozměry 115 x 43,5 x 23,5 mm 

Hmotnost včetně 
baterií 

 
87 g 

 
*) Systémové požadavky a podrobnosti najdete na 
www.disto.com 
**) Snížený při používání Bluetooth® Smart 

 

Funkce 
Měření délky 

Průběžné měření délky 
 

  

Dokonalá dokumentace 
Stačí pár kliknutí a dálkoměr Leica 
DISTO™ D1 propojíte s aplikací 
DISTO™ Plan. Vytvoříte náčrty 
nebo fotografie a doplníte je 
změřenými rozměry, které přene-
sete přímo do svého chytrého 
telefonu nebo tabletu. 

Vysoká kvalita 

Leica Geosystems je přední 

výrobce měřicích přístrojů a 

průkopník laserových dálkoměrů. A 

proto kompaktní a zároveň jedno-

duchý dálkoměr Leica DISTO™ D1 

svědčí o dlouholetých zkušenostech 

a kvalitě této značky.  
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