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De originele laserafstandsmeter

Klein formaat, grote mogelijkheden
Uw voordelen
■■ Nieuwe handige vorm en ongeëvenaard
gebruiksgemak
■■ Grotere functionaliteit met ingebouwde
Bluetooth® Smart en Leica DISTO™ sketch-app
■■ Ideaal voor snelle metingen van afstand en
oppervlakte
■■ Verwijderbare zakclip voor eenvoudig
meenemen
■■ De technologie, kwaliteit en precisie van
Leica Geosystems
De nieuwe Leica DISTO™ D110 is de eerste laserafstandsmeter met Bluetooth® Smart in zakformaat.
Vanwege het handige ontwerp met zakclip en simpele functies is dit het perfecte gereedschap voor
iedereen die moeiteloos metingen wil uitvoeren.
Of u nu een snelle materiaalmeting wilt uitvoeren
of bezig bent met klussen in huis: de Leica DISTO™
D110 met geïntegreerde Bluetooth® Smart en de
gratis Leica DISTO™ sketch-app bieden u eindeloze
mogelijkheden om schetsen of vloerplannen te
maken of uw metingen te documenteren met foto's
met behulp van een smartphone of tablet.

Bluetooth® Smart en
Leica DISTO™ sketchapp:

1.5 mm

60m

IP 54

Meet afstanden precies, met een
nauwkeurigheid van ± 1,5 mm
Meet afstanden tot
60 m zonder een stap te verzetten
Beschermd tegen stof en spatwater – essentieel voor bouwterreinen

Grotere functionaliteit
met een druk op de knop
Profiteer van de gratis Leica DISTO™ sketch-app en documenteer uw meetresultaten. Maak uw werk eenvoudiger, sneller en
veiliger!
Gratis app: Leica

DISTO ™ sketch

Architect
“Ik waardeer de veelzijdigheid van DISTO™
D110, en met name de
mogelijkheid van verbinding met mijn smartphone.”

Aannemer
“Leica DISTO™ D110 is een
geweldige hulp bij mijn
dagelijkse meettaken.”

Zakclip voor snelle bevestiging, eenvoudig
meenemen en directe toegang tot het apparaat.

Snelle metingen van afstand en oppervlakte
maken het dagelijkse werk productiever en
gemakkelijker.

Bescherming tegen stof en spatwater zorgt
ervoor dat de DISTO™ D110 zelfs meet bij de
zwaarste omstandigheden op bouwplaatsen.

Gratis Leica DISTO™ sketch-app voor het
maken en delen van vloerplannen en fotodocumentatie.

Alle illustraties, beschrijvingen en technische specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Gedrukt in Zwitserland. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland 2014

PROTECT
by Leica Geosystems

Levenslange 3 jaar
Gecertificeerde Zwitserse
kosteloos kwaliteit
technologie
garantie

Registreer uw apparaat binnen 8
weken na aankoop en breid uw
kosteloze periode uit naar 3 jaar.

Technische gegevens
Meetnauwkeurigheid

± 1,5 mm

Bereik

0,2 – 60 m

Meeteenheden

m, ft, inch

Power Range Technology

✔

Schermverlichting

✔

Gratis app

✔

Gegevensinterface*
Metingen per set batterijen
Accu’s

Bluetooth® Smart
Tot 5000**
Type AAA, 2 × 1,5 V

Beschermingsklasse
Afmetingen

IP 54 (beschermd tegen
stof en spatwater)
120 × 37 × 23 mm

Gewicht met accu's

92 g

*) Systeemvereisten en andere details zijn te vinden op www.disto.com
**) Minder in Bluetooth® Smart-modus
Laserklasse 2
volgens IEC 60825-1
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