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Robustní laserový dálkoměr odolný proti pádům
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QM75 Quick Measure

Spectra Precision QM75

Specifikace
Rozsah měření 0.3 do 70 m 

Přesnost ± 1.5 mm

Funkce Jednotlivé i trvalé měření

Displej Podsvícený LCD displej zobrazující 
vzdálenost, funkci a stav baterií

Jednotky měření m, mm, ft, in, yds (desetiny a zlomky)

Automatické vypnutí Paprsek po 1 minutě, produkt po 10 
minutách

Výdrž na baterie 8000 měření

Napájení 2 x AAA 1.5V

Stav baterií 4 LCD části – 100 %, 75 %, 50 %, 25 %

Odolnost proti pádu 1.5 m

Odolný proti vodě a prachu Ochrana proti prachu a vlhkosti IP55/
IEC529

Bezpečnost laseru
Laser 2. třídy EN 60825-1:2007;
IEC 60825-1:2007 CFR 21 § 1040
(FDA)

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

Rozměry 34 x 42 x 125 mm 

Váha 144 g

Provozní teplota -10°C to +50°C

Skladovací teplota -30°C to +70°C

Záruka 3 letá



Qm75 je první laserový dálkoměr navržený speciálně pro těžké 
podmínky na staveništi.

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

Kompaktní rozměr
■■  Vejde se do kapsy

Jednoduchý na používání 
■■ Zmáčkněte tlačítko a měřte

Interiér i exteriér
■■ Univerzální, použitelný kdekoliv

Odolný a pogumovaný
■■ Určený pro těžké podmínky na 

staveništi

Rychlost
■■ Rychlá odezva při měření

Přesnost
■■ ±1.5 mm 

Dlouhá vzdálenost měření
■■ 70 m 

Zabezpečený proti prachu 
a vodě.

■■ Pokud se zašpiní, snadno ho můžete 
umýt.

Podsvícený displej
■■ Snadné čtení i za špatných světelných 

podmínek

Dlouhá výdrž na baterie
■■ Až 8000 měření

Jednoduše stiskněte a měřte

Bezpečné měření 
i těžko dosažitelných míst

Pogumovaná konstrukce - 
navržená pro pády

QM75 Quick Measure

Hlavní vlastnosti 


