
 

 

Leica DISTO™ D110 
„Kapesní“ laserový dálkoměr 
 

 

Malý dálkoměr s mnoha mož-
nostmi 
 

Leica DISTO™ D110 je nejmenší dálkoměr na 

světě, který má zabudovanou technologii Blue-

tooth® Smart. To umožňuje snadno vytvářet 

náčrty a půdorysy. Dálkoměrem DISTO™ 

D110 přesně změříte délky a ihned je přene-

sete do aplikace DISTO™ Plan ve svém chyt-

rém telefonu nebo tabletu. 

 

 

 
Hlavní výhody: 

 Malé rozměry – vejde se do kapsy, je neustále po ruce 

 Nový praktický tvar a bezkonkurenčně snadné ovládání 

 Funkčnost rozšiřuje zabudovaná technologie pro bezdrátový 

přenos dat a aplikace zdarma Leica DISTO™ Plan 

 Ideální pro rychlé měření délek a ploch v interiérech 

 Odnímatelný kapesní klip pro snadné přichycení 

 Technologie Leica Geosystems, kvalita a přesnost 
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Laserová třída 2 
v souladu s 
IEC 60825-1 

Zaregistujte si svůj přístroj do 8 týdnů po nákupu na  
www.leica-geosystems.com/registration a získáte potvrzení 
o prodloužení záruky na 3 roky. 

 
 

 

Praktický tvar a bezkonkurečně 

snadné ovládání 

Leica DISTO D110™ je nejmenší a 

také nejlehčí laserový dálkoměr 

z rodiny produktů DISTO. Jeho ergo-

nomický design zajišťuje, že přístroj 

padne dokonale do ruky a snadno se 

ovládá. Tlačítka jsou snadno pocho-

pitelná a přístroj se ovládá intuitivně. 

Měření nebylo nikdy jednodušší! 

Bluetooth® Smart a aplikace Leica 

DISTO™ Plan 

Další výhodou je možnost stáhnout 

do svého chytrého telefonu nebo 

tabletu zdarma aplikaci Leica 

DISTO™ Plan. S touto aplikací po-

tom můžete mj. vytvářet náčrty, pů-

dorysy nebo dokumentovat své mě-

ření tak, že rozměry přenášíte přímo 

do pořízených fotografií. 

Součástí dodávky je 
č. výr. 808088 
 

 Leica DISTO
TM

 D110   
laserový dálkoměr 

 klip na uchycení 
 látkové pouzdro 
 2 x baterie AAA 

 
 

Technická data 
Typická přesnost 
měření 

± 1,5 mm 

Dosah 0,2 – 60 m 

Jednotky měření m, ft, in 

2-řádkový podsvícený 
displej 

• 

Datové rozhraní* Bluetooth®  Smart 

Aplikace zdarma* Leica DISTO™ sketch 

Baterie 2 x AAA 

Rozměry 120 x 37 x 23 mm 

*) Systémové požadavky a podrobnosti najdete na   
www.disto.com 

 
 

Funkce 
Měření délky Průběžné měření 

délky 

Plocha Bluetooth®  Smart 
 

 
 

Odnímatelný klip 
Kapesní klip je šikovná pomůcka, 
snadno se připevní a DISTO™ 
D110 máte neustále po ruce. Jed-
noduše dálkoměr přichytíte na kap-
su kalhot, košile nebo bundy – kam 
se vám to hodí – a vždy ho najdete, 
když ho potřebujete. 

 

ISO Standard 16331-1  

Pokud si koupíte Leica DISTO™ 

s certifikátem ISO, můžete si být jisti, 

že uvedená přesnost i dosah platí i 

v podmínkách na staveništi. 

 

 

http://www.gefos-leica.cz/
mailto:obchod@gefos.cz

