
 

 

Leica DISTO™ D510 
Špičkový laserový dálkoměr 
 

 

Přesné cílení a spolehlivé měření 
i venku za sluníčka! 
 
Nový laserový dálkoměr Leica DISTO™ D510 
zajišťuje snadné a rychlé měření. Unikátní 
kombinace digitálního hledáčku a 360° sklo-
noměru umožňuje měření, které jiné dálkomě-
ry nezvládnou. Navíc díky Bluetooth® Smart a 
zajímavým aplikacím, které jsou volně ke sta-
žení, jste připraveni na budoucnost. 

 

  
 
 
 Digitální hledáček se čtyřnásobným zvětšením 
 Prachotěsný a odolný vůči tekoucí vodě - IP65 
 360° sklonoměr 
 Smart Horizontal Mode™ - přepočtená vodorovná délka 
 Měření převýšení 
 Bluetooth® Smart 
 Aplikace zdarma – Leica DISTO™ sketch 
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Laser class 2 
in accordance with 
IEC 60825-1 

Zaregistrujte si svůj přístroj do 8 týdnů od nákupu 
na www.leica-geosystems.com/registration a 
získáte prodlouženou záruku 3 roky. 

   

Jednoduché a přesné cílení 
Pomocí digitálního hledáčku (zoom 
4x) umí Leica DISTO™ D510 měřit 
s vysokou přesností a v nepřízni-
vých světelných podmínkách. To je 
neocenitelná výhoda při práci za 
sluníčka. I když laserový bod už 
okem nevidíte, cíl najdete přesně 
na displeji. 
 

Odolné, snadno se čistí 
Ochranný kryt a klávesnice jsou 
speciálně utěsněné proti vodě a 
prachu. Přístroj můžete bez problé-
mů umýt pod tekoucí vodou. Kromě 
toho laserový dálkoměr můžete 
používat za každého počasí, je 
odolný proti prachu a dešti (IP65). 
 

Součástí dodávky je: 
 

 dálkoměr Leica DISTO
TM

 D510 
 látkové pouzdro 
 řemínek na ruku 
 baterie 

 
 
 
 
 

Technická data 
Typická přesnost 
měření 

± 1 mm 

Dosah 0,05 – 200 m 

Jednotky měření m, ft, in, yd 

Sklonoměr 360° 

Barevný displej a 
digigální hledáček 

 4x zoom 

Datové rozhraní * Bluetooth®  Smart 

Aplikace zdarma * Leica DISTO™ sketch 

Baterie 2 x AA 

Rozměry 143 × 58 × 29 mm 

Paměť 30 displejů 

Multifunkční koncovka s automatickým 
rozpoznáním polohy 

Vlastní volba oblíbené 
funkce 

• 

 

  

Neomezené možnosti měření 
Leica DISTO™ D510 má zabudo-
vaný 360° sklonoměr. To zname-
ná, že umí nejen měřit úhly, ale 
také vypočítat vodorovnou délku! 
V kombinaci s digitálním hledáč-
kem nabízí ohromující možnosti 
nepřímého měření vzdáleností. 
Lze změřit i např. výšku, i když 
není k dispozici odrazný cílový 
bod. 
 

Bluetooth® Smart 

Naměřená data lze posílat pomocí 

Bluetooth® Smart. Bezplatná apli-

kace Leica DISTO™ sketch podpo-

ruje vytváření náčrtů, půdorysů 

nebo tabulek na vašem iPhonu 

nebo iPadu. Rozměry můžete do-

konce přenášet do fotografií. 
 

Funkce 
Měření délky Průběžné měření sklonu 

Měření minima/maxima Plocha / objem 

Smart Horizontal Mode Sčítání / odčítání 

Průběžné měření výšky Pythagorova věta 

Výškový profil Vytyčování 

Sklon objektů (střechy) Lichoběžník 

Režim Long Range  Kalkulačka 

  

  

*) Systémové požadavky & podrobnosti najdete na 
www.disto.com 

 

 

http://www.disto.com/

