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Spectra Precision QM

Specifikace QM55 QM75 QM95

Dosah 50 m 70 m 200 m

Přesnost ± 1.5 mm ± 1.5 mm ± 1.0 mm

Jednotky měření m, ft, in, ft-in m, mm, ft, in, yds m, mm, ft, in, yds

Automatické vypnutí po 3 minutách po 10 minutách po 10 minutách

Výdrž na baterie 5000+ měření 8000 měření 8000 měření

Napájení 2 x AAA 1.5V 2 x AAA 1.5V 2 x AA 1.5V

Stav baterie 3 LCD části 4 LCD části 4 LCD části

Odolnost proti pádu 1.5 m 1.5 m 1.5 m

Odolný proti vodě a 
prachu IP54 IP55 IP54

Typ laseru / výkon Viditelný červený 
635 nm / < 1 mW

Viditelný červený 
635 nm / < 1 mW

Viditelný červený 
635 nm / < 1 mW

Rozměry 52 x 28 x 125 mm 34 x 42 x 125 mm 62 x 28 x 120 mm

Váha s baterií 187 g 144 g 217 g

Záruka 3 letá 3 letá 3 letá

Funkce QM55 QM75 QM95
Použití Interiér Interiér / Exteriér Interiér / Exteriér

Jednotlivé měření

Trvalé měření

Sčítání / Odčítání

Tlačítko měření 
na straně dálkoměru 

Automaticky 
detekovaný
prodlužovací hrot

Dálkoměry z řady QM Quick Measure jsou první  laserové dálkoměry 
navržené speciálně pro těžké podmínky na stavbě.

Kryt je vyrobený z odolného plastu s rozsáhlými, ochrannými 
pogumovanými prvky. Navíc jsou elektronické části velmi důmyslně 
izolovány, aby během případného pádu zůstaly bez poškození a vydržely 
tak ty nejtěžší podmínky.

Měřte snadno i obtížně dosažitelné plochy a 
těžko přístupná místa přes vodu.

QM Quick Measure
Laserové dákoměry



Jednoduše stiskněte a měřte

Bezpečné měření 
i těžko dosažitelných míst

Pogumovaná konstrukce - 
navržená pro pády

Funkce plochy a objemu
■■ Rychle a jednoduše vypočítá tyto úlohy

Funce Pythagorovy věty
■■ Poskytne něpřímou výšku nebo šířku  pro 

nedostupná místa

Indikátor síly signálu
■■ Rychle zjistí měřící podmínky

Hlavní vlastnosti 

Pevný a pogumovaný
■■ Vydrží i ty nejnáročnější podmínky na 

stavbě

Navržen pro stavaře
■■ Odolnost proti pádu z  1,5 metru

Rychlý
■■ Okamžitá odpověď při měření

Přesný
■■ Přesnost je zachována v celé měřící délce  

Odolný vůči prachu a vodě
■■ Při zašpinění ho můžete jednoduše 

opláchnout

Osvětlený displej
■■ Snadné čtení ve špatných světelných 

podmínkách

Dlouhá životnost baterie
■■ Standardní alkalické baterie vydrží 

tisíce měření

Volitelné měřící
jednotky
■■ Rychle si můžete vybrat požadované 

jednoty

3 letá záruka
■■ První 2 roky jsou  bez poplatků

QM Quick Measure modely 

QM55

Kompaktní rozměry
■■ Vejde se do každé kapsy;  Jednoduše přenosný

Jednoduché ovládání 
■■ Zmáčkněte tlačítko a  měřte

Interiér a exteriér
■■ Můžete ho použít kdekoliv

Hlavní vlastnosti 

QM75

Hlavní vlastnosti 

Vysoká přesnost
■■ Přesnost +/- 1.0 mm pro vysoce přesné 

měření

Velký rozsah měření 
■■ 200 m rozsah

Velký LCD displej
■■ Snadno čitelný za každých podmínek v 

exteriéru i interiéru

QM95 Vlastnosti všech Quick Measure modelů:


