
 

 

Leica DISTO™ D2 
Malý laserový dálkoměr – velký dosah 
 

 

Malý, praktický, všestranný! 
 
 
Tetno malý a šikovný laserový dálkoměr má 
dosah 100 metrů a take řadu užitečných 
funkcí. Díky výsuvné multifunkční koncovce 
je jednoduché i měření z rohů nebo od hran. 
 
 
 

 

  
Vlastnosti: 
 
 Bluetooth® Smart – přenos měření do smartphonu nebo do 

tabletu 
 Multifunkční koncovka s automatickým rozpoznáním pozice 
 Dosah 100 m 
 XRange Power Technology 
 Dobře čitelný, podsvícený displej – 3 řádky 
 Odolný proti dešti a prachu (IP 54) 
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Váš prodejce 

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

Laserová třída 2 
V souladu s IEC 60825-1 

   

Bluetooth® Smart 
Aplikace zdarma Leica DISTO™ 
sketch je ideální propojení mezi 
dálkoměrem a chytrým telefonem 
nebo tabletem. Pomocí aplikace 
můžete vytvořit náčrt, půdorys a 
tabulky s rozměry. Rozměry můžete 
přenášet i do fotografií. 
 

Multifunkční koncovka 
Ať už měříte z rohů, výklenků nebo 
od hran, s touto koncovkou jste 
připraveni na všechno. Dálkoměr 
automaticky rozpozná její pozici, a 
tak se vyhnete nákladným chybám 
při měření. 

Leica DISTO™ D2 
č. zboží  837031 
 

 Leica DISTO
TM

 D2 ruční laserový dálkoměr 
 Látkové pouzdro 
 Řemínek na ruku 
 Baterie 

 

Technické parametry 
Typický přesnost. ± 1,5 mm 

Dosah 0.05 – 100 m 

Jednotky měření m, ft, in 

X-Rang Power 
Technology 

 
 

Osvětlení displeje  

Aplikace zdarma iOS, Android 

Přenos dat* Bluetooth® Smart 

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

Baterie typ AAA, 2 x 1,5 V 

Odolnost proti vodě a 
prachu 

IP 54 

Rozměry 116 x 44 x 26 mm 

Hmotnost včetně 
baterií 

100 g 

 
*) Systémové požadavky a podrobnosti najdete na 
www.disto.com 
**) sníženo v režimu Bluetooth® Smart 

 

Funkce 
Měření délek 

Sčítání / odčítání 

Měření plochy / objemu 

Pythagorova věta 

Paměť (10 posledních výsledků) 

Koncovka s automatickým rozpoznáním polohy 

Měření minima/maxima 

Průběžné měření (tracking) 

Časová samospoušť 

 
 

  

Dlouhé vzdálenosti 
Pomocí technologie X-Range 
Power dokáže tento malý přístroj 
měřit dlouhé délky až 100 m. Navíc 
tato technologie zaručuje 
spolehlivé, přesné a rychlé měření. 

Užitečné funkce 

Práci usnadňuje například sčítání a 

odčítání, výpočet plochy a objemu. 

Dálkoměr také ukládá do paměti 

posledních 10 výsledků měření. 
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