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DIAGNOSTIKA, REVIZE A LOKALIZACE

RIDGID Sketch
RIDGID Sketch je nástroj pro mobilní zařízení, který vám umožňuje vypočítat a sdílet 
měření vašeho projektu. Lze jej použít samostatně nebo ve spojení s laserovým 
dálkoměrem RIDGID LM-400. Tato aplikace propojí váš LM-400 přes Bluetooth® a 
bude z tohoto zařízení bezdrátově získávat přesná měření. RIDGID Sketch pracuje jak 
v režimu kreslení, tak v režimu fotografického vkládání, čímž vám umožňuje vytvořit 
přesné plány místnosti nebo okomentovat naměřené hodnoty na fotografii. 

RIDGID je obchodní známka společnosti Emerson Electric Co. nebo jejích přidruže-
ných společností, která je registrována v USA a dalších zemích. Všechny obchodní 
známky třetích stran náleží jejich příslušným vlastníkům.

Slovní spojení a logo Bluetooth® představují registrované obchodní značky vlastněné 
společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv užití těchto značek společností Emerson 
Electric Co. podléhá uděleným licenčním podmínkám. Ostatní obchodní značky a 
obchodní názvy jsou ve vlastnictví jejich příslušných vlastníků.

iOS je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Inc.

Android a logo Android jsou obchodními značkami společnosti Google Inc.

Inovativní laserový dálkoměr micro LM-400
• Zobrazit, uložit a sdílet.

• Rychlé odečty vzdáleností a pokročilé výpočty na dosah prstů. Připojte se k chytré-
mu telefonu nebo tabletu k vložení měření na fotografii nebo nákres, které můžete 
sdílet s ostatními.

• Přehledně odečtěte měření na velkém, podsvíceném 4-řádkovém displeji.

• Měření úhlu sklonu umožňuje nepřímá měření v těžko přístupných místech.

• Upravte jednotky okamžitě na palce, stopy či metry.

• Bluetooth® připojení k chytrým telefonům nebo tabletům k zobrazení, uložení či sdílení dat.

• Aplikace pro Android® a iOS® k vložení měření na fotografii nebo nákres.

Specifikace
• Přesnost měření – ±1/16 in. (±1,5 mm).

• Dosah – 100 m.

• Měrné jednotky – palce, stopy, metry.

• Úhlový rozsah – ± 65°.

• Úhlová přesnost – ± 0,5.

• Dosah Bluetooth – 33 ft (10 m).

• Stupeň krytí – IP 54 prachotěsný, odolný proti postříkání.

• Paměť – 20 měření.

• Baterie – 2 x AA (součástí dodávky).

• Včetně měkkého přenosného pouzdra a dvou AA baterií.

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

36813 Laserový dálkoměr micro LM-400 0.44 0,22

Kontrola a měření


