
 

Leica DISTO™ D5 
dálkoměr s barevným digitálním 
hledáčkem – jediný na světě 

 

 

Leica DISTO™ D5 
Snadné cílení i venku za sluníčka! 
 
Dálkoměr Leica DISTO™ D5 má digitální 
hledáček, barevný displej s vysokým 
rozlišením a vestavěný sklonoměr. To vše 
společně s řadou výpočetních funkcí z něho 
dělají světovou jedničku. 
 

 
 
n Digitální hledáček se čtyřnásobným zvětšením 
n Velký přehledný barevný displej (2,4") 
n Přesnost 1 mm 
n Dosah 200 metrů na cílový terč 
n Měření sklonu v rozsahu ± 45° 
n Power Range Technology™ 
n Odolný proti dešti a prachu (IP 54) 
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Účinný pomocník při měření venku Měření sklonu Všestranné využití 

Zabudovaný digitální hledáček (zoom 
4x) usnadňuje cílení na dlouhé 
vzdálenosti. Díky obrazovce 
s vysokým rozlišením a možnosti 
nastavit jas obrazu můžete měřit, i 
když svítí sluníčko. 
 

Zabudovaný sklonoměr rychle určí sklony 
v rozsahu ± 45º. Změříte také nepřístupnou 
vodorovnou délku tak, že jedním stisknutím 
tlačítka určíte šikmou délku a sklon. Z nich 
dálkoměr vodorovnou délku přepočítá. 
 

Řada výpočetních funkcí zaručuje, že 
s dálkoměrem Leica DISTO™ D5 si 
poradíte téměř v každé situaci – a to 
snadno, rychle a přesně. 
 

Využití: 
n realitní kanceláře 
n malíři pokojů 
n zahradní architekti 
n tesaři a pokrývači 
n truhláři 
n stavaři 
n elektroinstalace 
n pojišťovací agenti 
n odhadci 
n lešenáři 
n architekti 
n telekomunikace 
n policie 
n geodeti 
n   a řada dalších… 

Součástí dodávky je:  
 
dálkoměr Leica DISTO™ D5  
pouzdro  
řemínek 
baterie 
český návod 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Laser class II 
In accordance with 
FDA 21CFR Ch.1 § 1040 
 
Laser class 2 
In accordance with 
IEC 60825-1 and EN 60825-1 
 

Technické parametry  
Měření minima / maxima • 
Kontinuální měření • 
Sčítání a odčítání • 
Měření plochy a objemu • 
Výpočet údajů místnosti • 
Nepřímé měření pomocí Pythagorovy 
věty 

• 

Nepřímé měření pomocí měření sklonu • 
Funkce výpočtu lichoběžníku • 
Typická přesnost měření ±1,0 mm 
Dosah 0,05 až 200 m 
Power Range Technology™ • 
Délka v m 
Ø laserové stopy v mm 

10, 50, 100 m 
6, 30, 60 mm 

Sklonoměr - rozsah 
Přesnost laserového paprsku 

±45° 
±0.3° 

Jednotky měření sklonu 0.0°, 0.00%, 
mm/m, in/ft 

Digitální hledáček - zoom 4x  • 
Vložení konstanty 1 
Paměť měření posledních hodnot 20 
Časová samospoušť • 
Osvětlení displeje • 
Jednotky měření délky m, ft, in 
Výdrž měření s jednou sadou baterií až 5 000 
Multifunkční koncovka • 
Závit na fotostativ • 
Baterie Typ AA 2 x 1,5V 
Odolnost proti vodě a prachu IP54 • 
Rozměry 143,5 x 55 x 

30mm 
Hmotnost včetně baterií 195 g 

 

 
 
 
Více informaci najdete na 
www.disto.com 

 


