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Lásd, tárold és oszd meg a mérések és számítások eredményét egy szempillantás alatt. Aktiváld a Bluetooth® kapcsolatot, csatlakoztasd az 
micro LM-400-at az iOS® (pl: iPhone®, iPad®), vagy Android® (pl: Samsung Galaxy, Sony Xperia) eszközödre, vagy tabetedre, és vidd át a mérési 
eredményeket a fotóra, vagy vázlatra, majd oszd meg másokkal.

RIDGID® micro LM-400 - Korszerű lézeres távolságmérő

Az okostelefonok és tabletek Bluetooth•	 ® kapcsolatán keresztül 
könnyű	megtekinteni,	tárolni	és	megosztani	az	adatokat.	Kerülje	
el	az	időigényes	papírmunkát	és	a	költséges	elírásokat.
A Ridgid Android•	 ® és iOS® alkalmazása könnyen és gyorsan írja 
át a mérési eredményeket a micro LM-400-ról egy fényképre 
vagy vázlatra.
Irányíthatod	és	ellenőrizheted	a	micro	LM-400	működését	•	
közvetlenül	okostelefonról,	vagy	táblagépről,	lehetővé	téve	a	
könnyű,	egyemberes	munkavégzést.
Hosszú, 70 méteres mérési tartomány.•	

•	A	mérési	eredmények	egyértelműen	leolvashatók	az	XLméretű,	
háttérvilágítással	rendelkező,	4-soros	kijelzőről.

•	Szög	mérések	akár	65	°-os	dőlésszögig,	egyidejűleg	a	vízszintes,	
függőleges	és	átlós	távolság	mérésekkel.

•	Sok	alap-és	speciális	mérési	funkció	egyetlen	készülékben	a	
bővített	alkalmazásokhoz.

•	Önkioldó	visszaszámláló	időzítő	az	előre	beállított	időpontban	
végzendő	mérésekhez.

•	Vízmérték	és	állványmenet	a	pontosabb	mérések	érdekében.
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Megtekintés, tárolás és továbbítás 

4 egyszerű lépésben! Készíts egy 
fényképet a 
területről

Rajzold be a 
képen a mérendő 

vonalat

Mérd meg és 
rendeld a vonalhoz 

a mért értéket

Mentsd és küldd 
el az eredményt 

e-mailben
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micro LM-400

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan	50
3001 Leuven - Belgium
T:	+32	(0)16	380	380
www.RIDGID.eu

Magyarország: Balázs Csaba
Mob:	+40752039075
csaba.balazs@emerson.com 
Magyar	nyelvű	ügyfélszolgálat:
T:	+4	(0)364	731	208

Viszonteladó

Jellemzők
Lézer dióda ............................. 635	nm <1 mW
Mérési tartomány .................... 70 méter
Lézer osztály ........................... Class II
Mérési pontosság ................... +/- 1,5	mm(10m)
Szögmérési tartomány ............. 65°
Tápforrás ................................ 2 db AA elem
Súlya ...................................... 220g (elemmel)
Mértékegységek  .................... méter, hüvelyk, láb
Memória kapacitás .................. 20 mérés
Elem élettartam ...................... kb 8000	mérés
Védettségi	osztály ................... IP 54
Bluetooth® verzió .................... 3.0
Kijelző .................................... 4 soros
Háttérvilágítás ......................... Igen
Állványra	szerelhető ................ Igen
Szintező	funkció ...................... Igen
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Korszerű lézeres távolságmérő

Tültsd le a A RIDGID® lézer 
távmérő családja

•	Összeadás
•	Kivonás
•	Térfogatszámítás
•	Területszámítás
•	Folytonos	mérés
•	Kitűzés	funkció
•	Önkioldó	időzítő
•	Közvetett	magasságmérés
•	Lejtés	mérés	(+/-	65°)
•	Bluetooth	kapcsolat
•	Adatátvitel	/	adatátírás	vázlatra,	

képre
•	RIDGIDSketch® alkalmazás IOS® -re 

és Androidra

Funkciók

Tokkal és két elemmel szállítjuk

•	Kompakt
•	Háromsoros	kijelző
•	Egyszerű	számítási	
műveletek

•	50m	távolság

•	Négysoros	kijelző
•	Összetett	számítási	
műveletek

•	Bluetooth® kapcsolat
•	Alkalmazás Androidra és 

IOS®-re

Catalog No. Leírás Súly (kg)
36813 micro	LM-400	Fejlett	lézer	távmérő 0.22

36158 micro	LM-100	Lézer	távmérő 0.14

alkalmazást


