
 

Leica DISTO™ D810 Touch 
Több mint távolságmérő! 
 

 

 

A Leica DISTO™ D810 Touch a világ első 

érintőképernyős távolságmérője. De nem ez a 

leginnovatívabb tulajdonsága! Ez csak egy eszköz, 

ami kényelmes felhasználást biztosít az igazi 

világújdonságnak, a képekről történő mérésnek!  

 

A beépített kamerának köszönhetően a 

távolságmérés során automatikusan készíthet 

fényképeket a vizsgált objektumról, melyeket 

felhasználva könnyedén meghatározhat vízszintes, 

függőleges távolságokat, átmérőket, területeket, sőt 

akár térfogatokat is. 

 

  
Funkciók: 
 
 Érintőképernyő 
 Kereső 4x zoom beállítással 
 Áttekintő kamera 
 Mérés képpel 
 Precíz 360°-os dőlésérzékelő 
 Smart Horizontal Mód™ 
 Magasságkövetés 
 Bluetooth® Smart 
 Ingyenes Alkalmazás –  

 Leica DISTO™ sketch 
 Li-Ion akkumulátor 
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Dealer Stamp 

Class 2 osztályú 
lézer, megfelel 
IEC 60825-1-nek 

Regisztrálja eszközét a vásárlástól számított 8 héten belül a 
www.leica-geosystems.com/registration weboldalon és 
terjessze ki a költségmentes időszakot 3 évre. 

   

Csak érintse meg 
 
Nagy érintőképernyő a gyors és intuitív 
működéshez!  
Az olyan egyszerű - okos telefonoknál 
megszokott - kézmozdulatokkal, mint a 
lapozás vagy két ujjal történő nagyítás, 
minden funkció egyszerűen és könnyen 
elérhető. A mérések is elvégezhetők az 
érintőképernyő használatával. 

Mérés a képpel 
 
Soha nem volt még ilyen egyszerű 
szélességek, magasságok, területek 
vagy átmérők meghatározása. 
Mit kell tennie? Megfelelő szögben 
elvégeznie a távolságmérést és az 
automatikusan készült képen - az 
érintőképernyő segítségével - beállítani, 
hogy az objektum mely méretére 
kíváncsi.  

Leica DISTO™ D810 
Rend. Szám. 792297 
 

 Leica DISTOTM D810 touch 
lézeres távolságmérő 

 Tok 
 Csuklószíj 
 Töltő 
 

 
 
 

Műszaki Adatok 
Pontosság tipikusan ± 1 mm 

Hatótávolság 0.05 – 200 m 

Mértékegységek m, ft, in 

Dőlésérzékelő 360° 

Színes kijelző 
Keresővel 

 4x zoom 

Adat interface* Bluetooth®  Smart 

Ingyenes Alkalmazás* Leica DISTO™ sketch 

Akkumulátorok Li-Ion battery 

Méretek 164 x 61 x 31 mm 

Memória 30 Kijelzés 

Többfunkciós végdarab Automatikus 
felismerés 

Személyre szabott 
Funkciók 

• 

 

Funkciók 
Távolságmérés Dőléskövetés 
Min/max mérés Terület/Térfogat 

Smart Horizontal Mód Összeadás/kivonás 

Magasságkövetés Pithagorasz 

Magassági profil Kitűzés 

Dőlt objektumok Trapéz 

Long Range Mód Számológép 

Képek / Képernyő 
kivágatok 

Galéria USB- 
Letöltésekkel 

Tájoló Mérés képekkel 
*) Rendszer követelmények & részletek www.disto.com 

 

  

Tökéletes Dokumentáció  
 
A Leica DISTO™ D810 Touch beépített 
fényképezővel is rendelkezik, sőt un. 
PrintScreen-eket is készíthet méréseiről. 
Az így készített képeket a beépített 
belső memória tárolja, melyeket USB 
csatlakozó segítségével tud 
számítógépére feltölteni.  

Nagy pontosság 
 
A Leica DISTO™ D810 Touch számos 
indirekt mérési funkciót kínál. A 
speciálisan tervezett dőlésérzékelő 
biztosítja a szélsőségesen pontos 
eredményeket, amiket még tovább 
fokozhat az új Leica FTA360 állvány 
illetve annak, finom csavarjainak 
segítségével. 

 


