
 

Leica DISTO™ D8 
… co ještě by měl dálkoměr 
umět? 

 

 

Leica DISTO™ D8 
Potřebujete snadno přenášet data? 
 
U dálkoměru Leica DISTO™ D8 měření 
nekončí zobrazením výsledků. Data máte 
možnost přenést do Pocket PC (PDA) nebo do 
laptopu a ihned je zpracovat v Excelu, 
AutoCADu nebo jiných programech. 
 

 
 
 
n Digitální hledáček se čtyřnásobným zvětšením 
n Velký přehledný barevný displej (2,4") 
n Měření sklonu v neomezeném rozsahu 360° 
n BLUETOOTH® - spolehlivý přenos dat 
n Včetně přenosového softwaru DISTO™ transfer a AutoCAD® 

plug-in 
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  Autorizovaný distributor Leica Geosystems: 

   

Digitální hledáček Zabudovaný sklonoměr 360° BLUETOOTH® 

Zabudovaný digitální hledáček se 4x 
zvětšením usnadňuje cílení na delší 
vzdálenosti. Díky obrazovce 
s vysokým rozlišením můžete měřit i 
na přímém slunci. 

Kombinace přesného dálkoměru a 
sklonoměru otevírá spoustu možností, 
např. měření vodorovné délky přes 
překážku nebo bez odrazného bodu. 

Díky technologii BLUETOOTH®  je 
možné délky i vypočtené výsledky přímo 
přenést do PC. Tak snadno zpracujete 
svá data v Excelu, Wordu, AutoCADu 
nebo dalších programech. 
 

Využití pro 
n realitní kanceláře 
n malíři pokojů 
n zahradní architekti 
n tesaři a pokrývači 
n truhláři 
n stavaři 
n elektrointalace 
n pojišťovací firmy 
n odhadci 
n lešenáři 
n architekti 
n telekomunikace 
n policie 
n geodeti 
n   a řada dalších 

Součástí dodávky je: 
dálkoměr Leica DISTO™ D8  
pouzdro  
řemínek na ruku 
cílový terč 
sada baterií 
software Leica DISTO™ Transfer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laser class 2 
In accordance with 
IEC 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 

  360° 
   -0,1° / +0,2° 

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

Digitální hledáček - zoom 4x  • 
Vložení konstanty 1 
Paměť měření posledních hodnot 30 
Časová samospoušť • 
Osvětlení displeje • 
Jednotky měření délky m, ft, in 
Software zdarma • 
Data interface BLUETOOTH® 

(Class 2) 
Výdrž měření s jednou sadou baterií až 5 000 
Multifunkční koncovka • 
Závit na fotostativ • 
Baterie Type AA 2x1,5V 
Odolnost proti vodě a prachu IP54 • 
Rozměry 143,5x55x30mm 
Hmotnost včetně baterií 205g 

 

 
 
 
 
 
Další informace najdete na: 
www.disto.com 

 


