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Tag et foto af
arbejdsstedet

Tegn de linier,
der skal måles
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Mål og sæt værdi
Gem & send
på linierne
omgående per e-mail

RIDGID® micro LM-400 - Avanceret laser afstandsmåler

Se, gem og del afstandsmålinger lynhurtigt! Aktivér Bluetooth®, tilslut micro LM-400 til din smartphone (f.eks. iPhone® iPad®) eller androidphone
(f.eks. Samsung Galaxy) og overfør målene direkte på et foto eller en sketch for at dele målingerne med andre.

• Bluetooth® forbindelse til smartphone eller pads, så der
nemt kan ses, gemmes og deles data. Undgå tidskrævende
papirarbejde og dyre skrivefejl.
• Android® og iOS® til let og nem overførsel af målene fra
micro LM-400 på et foto eller en sketch.
• Betjen og styr micro LM-400 direkte fra din smartphone eller
pad.
• Måler afstande op til 70 meter.
• Klar målevisning på det baggrundsoplyste display.

• Vinkelmålinger op til 65 med sensor for omgående og samtidige
horisontale, vertikale og diagonale mål.
• Mange både enkle og avancerede målefunktioner i et enkelt
værktøj.
• Selvudløselig timer for nedtælling til måltagning på
forudindstillet tid.
• Libelle og gevind for trefod for mere nøjagtige målinger.

micro LM-400

Specifikationer

• Læg til
• Træk fra
• Kalkulation af volume
• Kalkulation af areal
• Fortsat måling
• Afmærkning
• Selvudløselig timer
• Indirekte målinger
• Vinkelmålinger (65°)
• Bluetooth Forbindelse
• Overfør data til sketches og fotos
• RIDGIDSketch App for iOS® og
Android®

Laser Diode............................. 635 nm < 1mw
Målingsområde........................ 70 meter
Laserklasse............................. Klasse II
Målenøjagtighed...................... ± 1.5 mm (10m)
Vinkelmåling............................ 65°
Strømkilde............................... 2x AA
Vægt (g).................................. 220g (incl. batteri)
Måleenheder........................... m, in, ft
Hukommelseskapacitet............ 20 målinger
Batteriets levetid...................... Op til 8.000
målinger
Ingress Beskyttelse.................. IP 54
Bluetooth Version..................... 3.0
Linier i display......................... 4x
Oplyst display.......................... Ja
Gevind for trefod...................... Ja
Libelle..................................... Ja

RIDGID® Familie af
laser afstandsmålere

Download App’en

micro LM-400
micro LM-100

• 4 linier i display
• Avancerede beregninger
• Måler op til 70 meter
• Bluetooth® Forbindelse
• Android® og iOS® App

• Kompakt
• 3 linier i display
• Simple beregninger
• Måler op til 50 m

micro LM-100

micro LM-400

Kat. nr.

Beskrivelse

Vægt (kg)

36813

micro LM-400 Avanceret laser afstandsmåler

0.22

36158

micro LM-100 Laser Afstandsmåler

0.14

FORHANDLER

Leveres med etui og
2 x AA batterier.

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
Fax: + 45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu
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Funktioner

RIDGIDs politik er en fortsat udvikling og forbedring af produkterne, og vi fastholder os retten til at ændre design og specifikationer uden varsel og uden ændringer af brochuren.
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