
 

 

Leica DISTO™ D410 
Originální laserový dálkoměr 
 

 

Přesné cílení a spolehlivé měření 
i venku za sluníčka! 
 
Laserový dálkoměr Leica DISTO™ D410 
umožňuje snadné a rychlé měření i venku. 
Digitální hledáček umí zacílit a změřit délky, i 
když nevidíte červený laserový bod. Přesné 
cílení zabezpečí spolehlivé výsledky, zejména 
na dlouhé vzdálenosti a v oslnivém slunci. 
Díky odolnosti IP 65 můžete měřit v libovol-
ných podmínkách. 
Navíc všechny funkce dobře vidíte na 
přehledném displeji s nápovědou. 
Leica DISTO ™ D410 - neocenitelný partner 
pro rychlé a přesné venkovní měření! 

 

  
 
 
 
 Digitální hledáček se čtyřnásobným zvětšením 
 Velký barevný displej 
 Prachotěsný a odolný vůči tekoucí vodě - IP65 
 Smart Horizontal Mode™ - přepočtená vodorovná délka 
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Zaregistrujte si svůj přístroj do 8 týdnů od nákupu 
na www.leica-geosystems.com/registration a 
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Podmínky najdete zde: www.leica-
geosystems.com/protect. 
 
 

Laserová třída 2 
v souladu s IEC 60825-1 

   

Jednoduché a přesné cílení 
Pomocí digitálního hledáčku (zoom 
4x) umí Leica DISTO™ D410 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 pra-
chu. Přístroj můžete bez problémů 
umýt pod tekoucí vodou. Kromě 
toho laserový dálkoměr můžete 
používat za každého počasí, je 
odolný proti prachu a dešti (IP65). 

Součástí dodávky je: 
číslo výrobku 822822 
 

 dálkoměr Leica DISTO
TM

 D410 
 látkové pouzdro 
 řemínek na ruku 
 baterie 

 
 
 
 

Technická data 
Typická přesnost 
měření 

± 1 mm 

Dosah 0,05 – 150 m 

Jednotky měření m, ft, in 

Barevný displej a 
digitální hledáček 

 4x zoom 

Baterie 2 x AA 

Rozměry 143 × 58 × 29 mm 

Paměť 30 displejů 

Multifunkční koncovka s automatickým 
rozpoznáním polohy 

Vlastní volba dvou 
oblíbených funkcí 

• 
 

  

 
Smart Horizontal Mode™ 
Pokud je mezi vámi a měřeným 
objektem překážka (zeď, skříň, 
hromada hlíny…) a nemůžete 
změřit délku přímo, můžete použít 
Smart Horizontal Mode™. Určíte 
vodorovnou délku jednoduše a 
zcela přesně stisknutím jediného 
tlačítka. 

 
Nejvyšší spolehlivost 
Dosah a přesnost dálkoměru Leica 
DISTO ™ D410 jsou testovány podle 
ISO-16331-1. To znamená, že dlouhý 
dosah 150m a vysoká přesnost ± 1 
mm platí nejen v optimálních 
laboratorních podmínkách, ale také při 

každodenním používání v terénu. 

Funkce 
Měření délky Sčítání / odčítání 

Měření minima/maxima Pythagorova věta 

Plocha / objem Vytyčování 

Smart Horizontal Mode  
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