
 

 

 

 

 

 

SKIL 1930 AA Μεηξεηήο απνζηάζεσλ κε ιέηδεξ 

Μεηξεηήο απνζηάζεσλ κε ιέηδεξ ηόλησλ ιηζίνπ 30 m κε 5 ιεηηνπξγίεο 
κέηξεζεο 
Ο κεηξεηήο απνζηάζεσλ κε ιέηδεξ SKIL 1930 έρεη κηα κεγάιε πεξηνρή 
εξγαζίαο κέρξη θαη 30 κέηξα θαη είλαη ηδαληθόο γηα αθξηβή θαη γξήγνξε 
κέηξεζε θαη ςεθηαθή ρσξνζηάζκεζε. Απηόο ν κεηξεηήο απνζηάζεσλ 
κε ιέηδεξ έρεη κηα ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ πνπ κπνξεί λα 
θνξηηζηεί εύθνια κέζσ ηεο ελζσκαησκέλεο ζύξαο θόξηηζεο micro 
USB. Τν εξγαιείν έρεη 5 ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα 
κέηξεζε απνζηάζεσλ, ζπλερή κέηξεζε, έκκεζε κέηξεζε, κέηξεζε 
πεξηνρήο θαη ςεθηαθή ρσξνζηάζκεζε. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
ηελ έκκεζε ιεηηνπξγία κέηξεζεο π.ρ. γηα λα κάζεηε γξήγνξα ηελ έκκεζε 
απόζηαζε θαη ύςνο κε κία κόλν κέηξεζε. Η αλζεθηηθή βάζε από 
αινπκίλην εμαζθαιίδεη κηα αθξηβή κέηξεζε ζηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία 
ρσξνζηάζκεζεο. Γηα ηελ επθνιία ζαο, ην SKIL 1930 απνζεθεύεη 
απηόκαηα ηηο ηειεπηαίεο 4 κεηξήζεηο ζηε ιεηηνπξγία κέηξεζεο 
απνζηάζεσλ. Χάξε ζην ζπκπαγή ζρεδηαζκό κε αληηνιηζζεηηθή ιαβή, 
απιή δηεπαθή ρξήζηε θαη κεγάιε νζόλε νπίζζηνπ θσηηζκνύ, ην SKIL 
1930 πξνζθέξεη κηα κεγάιε ιύζε γηα ηηο εξγαζίεο κέηξεζήο ζαο. Τν 
SKIL 1930 παξαδίδεηαη καδί κε έλα θαιώδην θόξηηζεο USB. 

Τερληθά ζηνηρεία 

 Ηιεθηξηθή ηάζε: 3.7 V 
 Απόδνζε κπαηαξίαο: 0.5 Ah 
 Αθξίβεηα: ± 0,5 
 Καηεγνξία ιέηδεξ: 2 
 Τύπνο ιέηδεξ: 635 nm 
 Αθξίβεηα κέηξεζεο (ηππηθή): ± 3 mm 
 Εύξνο κέηξεζεο: 30 m 



 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 0 °C - 40 
 Παξνρή ηζρύνο: Li-Ion 
 Θεξκνθξαζία θύιαμεο: -20 °C - +70 
 Βάξνο: 0.1 kg 

Χαξαθηεξηζηηθά 

 Εύθνιν-ζηε-ρξήζε ράξε ζηελ απιή δηεπαθή ρξήζηε 
 Σπκπαγήο ζρεδηαζκόο κε αληηνιηζζεηηθή ιαβή γηα άλεην ρεηξηζκό 

θαη πξνζηαζία ηνπ κεηξεηή απνζηάζεσλ κε ιέηδεξ 
 Μεγάιε νζόλε νπίζζηνπ θσηηζκνύ γηα εύθνιε αλάγλσζε 
 Η αλζεθηηθή βάζε από αινπκίλην εμαζθαιίδεη κηα αθξηβή κέηξεζε 

ζηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία ρσξνζηάζκεζεο 
 Έκκεζνο ηξόπνο κέηξεζεο γηα γξήγνξε απόθηεζε ηεο έκκεζεο 

απόζηαζεο θαη ύςνπο κε κία κόλν κέηξεζε 
 Ο ηδαληθόο κεηξεηήο απνζηάζεσλ κε ιέηδεξ γηα αθξηβή θαη 

γξήγνξε κέηξεζε θαη ςεθηαθή ρσξνζηάζκεζε 
 Σηε ιεηηνπξγία κέηξεζεο απνζηάζεσλ απνζεθεύνληαη απηόκαηα 

νη ηειεπηαίεο 4 ηηκέο 
 Αθξηβή θαη γξήγνξε κέηξεζε απνζηάζεσλ κέρξη θαη 30 κέηξα 
 5 ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο: Μέηξεζε απνζηάζεσλ, ζπλερήο 

κέηξεζε, έκκεζε κέηξεζε, κέηξεζεο πεξηνρήο θαη ςεθηαθή 
ρσξνζηάζκεζε 

 Ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ πνπ θνξηίδεηαη εύθνια 
κέζσ ηεο ελζσκαησκέλεο ζύξαο θόξηηζεο micro USB 

Πεξηερόκελα ζπζθεπαζίαο 

 Μεηξεηήο απνζηάζεσλ κε ιέηδεξ SKIL 1930 
 Καιώδην θόξηηζεο USB 
 Εγρεηξίδην νδεγηώλ 

 Αξηζκόο κνληέινπ: MT1E1930AA 
 EAN-code: 8719643002303 

 


