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Cyfrowa poziomica elektroniczna ze 
wskazaniem kąta w pionie i poziomie.

DigiLevel Pro 60 cm

DANE TECHNICZNE
DOKŁADNOŚĆ pomiarów elektronicznych 
± 0,05° przy 0° – 1°, ± 0,1° przy 90°, 
± 0,2° przy 1° – 89°

DOKŁADNOŚĆ WSKAZANIA 
0° –   1°  2 miejsca po przecinku
1° – 90°  1 miejsca po przecinku

DOKŁADNOŚĆ LIBELEK + 0,5 mm/m

KLASA LASERA 2

DŁUGOŚĆ FALI LASERA 650 nm

ZASILANIE 
2 x baterie AAA

WYMIARY
610 x 60 x 33 mm

WAGA z bateriami: 0,8 kg

Punktowy moduł laser Podświetlany wyświetlacz Magnesy Sygnał akustyczny 
0°/45°/90°/135°/180

–  Cyfrowa poziomica elektroniczna ze wskazaniem 
kąta w pionie i poziomie. 

–  Wyposażona w moduł lasera punktowego
spomagający precyzyjne wyznaczenie wysokości
kąta.

–  Sygnał akustyczny przy 0°/45°/90°/135°/180 jako 
dodatek ułatwiający niwelację obiektów. 
Sygnalizuje osiągnięcie stanu poziomego lub 
pionowego poziomicy

–  Funkcja ekranu flip-display w sposób automatycz-
ny obraca widok na ekranie podczas wykonywa-
nia pomiarów nad głową. 

–  Wyposażona w silne magnesy na dolnej krawędzi 
mocujące do konstrukcji metalowych. 

–  Pochylenie można wyświetlać w stopniach(°), 
calach / stopę (IN/FT), lub w procentach (%).

–  Pamięć pochylenia może służyć do łatwego jego 
przenoszenia. Pamięć pomieści do 9 pomierzo-
nych wartości pochylenia, które można w dowol-
nej chwili wywołać. 

–  Libela pionowa i pozioma.

–  Funkcja kalibracji do zwiększenia precyzji i 
dopasowania do mierzonej powierzchni.

–  Dodatkowe funkcje:
ustawienie wartości kąta
zmiana wartości kąta 
włączenie i wyłączenie sygnalizacji akustycznej
laser punktowy 
gwint do statywu
automatyczne wyłączenie gdy urządzenie nie pracuje

 ARTYKUŁ ARTYKUŁU NR KOD-EAN JO

 DigiLevel Pro 60 cm  081.210A 4 021563 664825 5

DigiLevel Pro 60 cm 
zawiera torba transportowa
+ baterie (2 x AAA)

Wymiary opakowania (Sz x W x G)
90 x 820 x 55 mm


