Leica DISTO™ D810 touch
Originální laserový dálkoměr

Chytré řešení pro měření
a dokumentaci!
DISTO™ D810 touch je revoluční laserový
dálkoměr s dotykovým displejem. To umožňuje rychlé a intuitivní ovládání. Další novinkou je
měření rozměrů přímo z pořízené fotografie.
Zabudovaným fotoaparátem je možné pořizovat snímky a nahrát je přes USB do počítače.
Vysokou funkčnost dokonale doplňuje aplikace
“Leica DISTO™ plan”.












Dotykový displej
Digitální hledáček se zvětšením 4x
Fotoaparát
Měření s pořízené fotografie
Přesný 360° sklonoměr
Smart Horizontal Mode™
- přepočtená vodorovná délka
Průběžné měření převýšení
Bluetooth® Smart
Aplikace zdarma – Leica DISTO™ plan
Li-Ion baterie

Stačí se dotknout
Velký dotykový displej zaručuje
rychlé a intuitivní ovládání. Všechny
funkce jednoduše zvládnete pomocí
běžných gest prsty jako je posun
nebo přiblížení. Pomocí dotykového
displeje lze provést i měření.

Měření přes fotografii
Nenajdete snadnější způsob, jak
určit šířku, výšku, plochu nebo i
průměr objektu. Stačí jedno měření
kolmo na objekt a vše je hotovo.
Potom pouze požadovaný rozměr
označíte pomocí dvou šipek na fotografii a na displeji se objeví změřený rozměr.

Leica DISTO™ D810
Art.No. 792297
TM

 Leica DISTO D810 touch
laserový dálkoměr
 látkové pouzdro
 řemínek
 nabíječka
 USB kabel
 CD s návody
 rychlonávod
 kalibrační protokol

Technická data
Typická přesnost
Dosah
Jednotky měření
Sklonoměr
Barevný displej a
digitální hledáček
Datové rozhraní *
Aplikace *
Baterie
Rozměry
Paměť
Multifunkční koncovka
Vlastní volba oblíbených funkcí

Dokumentace pomocí fotografií
Funkci fotoaparátu u Leica DISTO™
D810 touch lze využít na vytvoření
fotek nebo screenshotů, které můžete přehrát do počítače přes USB,
a tak zdokumentujete své měření.
Tato funkce zajistí, že nemůžete
informace o změřených bodech
ztratit.

Vysoká přesnost
Leica DISTO™ D810 touch nabízí
řadu funkcí nepřímého měření.
Speciálně navržený sklonoměr
zajišťuje velmi přesné výsledky,
které lze ještě zpřesnit, pokud použijete adaptér na stativ Leica
FTA360 s jemným nastavením.

± 1 mm
0,05 – 200 m
m, ft, in
360°
4x zoom
Bluetooth® Smart
Leica DISTO™ plan
Li-Ion baterie
164 x 61 x 31 mm
30 displejů
s automatickým
rozpoznáním polohy
•

Funkce
Měření délky

Průběžné měření sklonu

Měření minima / maxima

Plocha / objem
Sčítání / odčítání
Pythagoras
Vytyčování
Lichoběžník
Kalkulačka
Galérie fotek, download USB
Měření přes fotografii
*) Systémové požadavky & podrobnosti na www.disto.com
Smart Horizontal Mode
Průběžné měření výšky
Výškový profil
Sklon objektů (střechy)
Long Range Mode
Fotografie / screenshoty
Kompas
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Laserová třída 2
v souladu s
IEC 60825-1

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

