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Bluetooth® Smart 
i aplikacja Leica 
DISTO™ sketch: 

Przechowuj wyniki  
pomiarów w smartfonie lub tablecie

Skorzystaj z darmowej aplikacji Leica DISTO™ sketch i twórz 
dokumentacje swoich pomiarów oraz plany przestrzeni. Pracuj łatwiej, 
szybciej i bezpieczniej! 

Leica DISTO™ D110 to pierwszy dalmierz laserowy 
z technologią Bluetooth® Smart, który mieści się w 
kieszeni. Poręczny kształt, zaczep kieszeniowy oraz 
proste funkcje czynią go doskonałym urządzeniem dla 
każdego, kto sprawnie chce wykonać pomiar. 
Potrzebujesz szybko oszacować ilość materiału? 
Planujesz remont domu? Leica DISTO™ D110 z 
wbudowaną technologią Bluetooth® Smart i darmową 
aplikacją Leica DISTO™ sketch oferuje nieskończone 
możliwości w tworzeniu szkiców, rzutów kondygnacji 
oraz foto-dokumentacji pomiarów za pomocą smartfona 
lub tabletu.    

Mały rozmiar, duże możliwości

1.5 mm

60m

IP 54

Pomiar odległości  
z dokładnością ±1,5 mm

Pomiar odległości do  
60 m bez przesuwania się o krok

Ochrona przed pyłem i bryzgającą wodą –  
niezbędna w trudnych warunkach pracy

Zalety

 ■ Nowy, poręczny kształt i niezwykle łatwa  
obsługa

 ■ Zwiększona funkcjonalność dzięki technologii 
Bluetooth® Smart i darmowej aplikacji Leica DISTO™ 
sketch

 ■ Szybkie pomiary odległości i powierzchni

 ■ Zdejmowany zaczep kieszeniowy zapewnia  
wygodne noszenie

 ■ Technologia, jakość i dokładność marki  
Leica Geosystems

Darmowa aplikacja: 

Leica DISTO™ sketch



Dzięki darmowej aplikacji Leica DISTO™ sketch 
możesz wykonać rzut kondygnacji, oznaczyć pomiary 
w zdjęciu i wysłać je za pomocą e-maila.

Szybkie pomiary odległości i powierzchni zwiększają 
produktywność i ułatwiają codzienną pracę.

Dzięki ochronie przed pyłem i bryzgającą wodą 
dalmierz DISTO™ D110 może mierzyć nawet w 
najtrudniejszych warunkach roboczych.

Architekt
„Podoba mi się, że 
dalmierz DISTO™ D110 jest 
uniwersalny i że mogę go 
połączyć ze smartfonem”.

Ilustracje, opisy i dane techniczne są niewiążące; zastrzega się możliwość ich zmiany. Wydrukowano w Szwajcarii.  
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria 2014

Zaczep kieszeniowy zapewnia szybkie mocowanie, 
wygodne noszenie i bezpośredni dostęp do urządzenia.

Wykonawca
„Leica DISTO™ D110 to dla 
mnie wielka pomoc przy 
codziennych pomiarach”.



by Leica Geosystems

PROTECT

Dożywotnia 
gwarancja producenta

Żadnych kosztów 
przez trzy lata

Certy�kowana 
jakość

Szwajcarska 
technologia

Oryginalny rozmiarTwój sprzedawca 

Zarejestruj produkt w ciągu 8 
tygodni od daty zakupu, aby 
przedłużyć gwarancję do 3 lat.

*) Wymagania systemowe oraz dalsze informacje znajdują sie pod adresem: www.disto.com
**) Mniej w trybie Bluetooth® Smart

Dane techniczne
Średnia dokładność pomiaru ±1,5 mm

Zasięg 0,2 – 60 m

Jednostki pomiarowe metry, stopy, cale

Technologia Power Range ✔

Podświetlenie ekranu ✔

Darmowa aplikacja ✔

Interfejs do transmisji danych* Bluetooth® Smart

Liczba pomiarów na jednym zestawie baterii do 5000**

Baterie typ AAA, 2 × 1,5 V

Klasa odporności
IP54 (ochrona przed pyłem i 

bryzgającą wodą)

Wymiary 120 × 37 × 23 mm

Waga wraz z bateriami 92 g

Klasa lasera 2  
zgodnie z IEC 60825-1


