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Digitale elektronische waterpas:   
nu laserexact werken –  
nauwkeurig en gebruiksvriendelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS
EXACTHEID van de elektronische meting  
± 0,05° bij 0° – 1°, ± 0,1° bij 90°, 
± 0,2° bij 1° - 89°

WEERGAVENAUWKEURIGHEID 
0° –   1°  2 decimaalcijfers 
1° – 90°  1 decimaalcijfer

LIBELNAUWKEURIGHEID + 0,5 mm/m

LASER klasse 2

LASERGOLFLENGTE 650 nm

STROOMVERZORGING  
Batterijen 2 x type AAA

AFMETINGEN (B x H x D)  
1220 x 60 x 30 mm

MEETSCHAAL 
15 … 1190 mm

GEWICHT met batterijen: 1,4 kg

DigiLevel Pro 120 cm

Geïntegreerde puntlaser Verlicht display Magnetisch AutoSound bij 
0°/45°/90°/135°/180°

1.  Met puntlaser:    
optische verlenging van de waterpas. Dankzij  
de - 3 cm uit de onderste rand geplaatste - 
puntlaser kunnen hoogten en hoeken op het 
punt nauwkeurig worden overgedragen.

2. De waterpas die overal meedenkt:
de intelligente waterpas met verticaal en 
horizontaal hoekdisplay. Dankzij het  
inclinatie-memoriegegeven kunnen hoeken 
worden overgedragen. Met separaat meet-
waardengeheugen kunnen tot max. 9 waarden 
opgeroepen en in graden, inch/feet of procent 
op het cijferdisplay worden weergegeven.

3.  Optimaal gebruik door middel van AutoSound:
horizontale, verticale en 45°-toepassing worden 
ondersteunend weergegeven met een akoestisch 
signaal. Goed voor het correct uitlijnen  
van voorwerpen.

Flip-Display: 
Bij metingen boven hoofdhoogte draait het  
display automatisch mee. Zo is het verlichte  
display onder alle omstandigheden goed leesbaar.

Kalibreerfunctie: 
Kalibreerfunctie voor de verhoging van de nauw-
keurigheid en aanpassing aan het meetoppervlak

Extra uitrusting: 
– verticale en horizontale libel 
– gefreesd meetoppervlak 
– sterke magneten

 ARTIKEL ARTIKELNR EAN-CODE VE

 DigiLevel Pro 120 cm  081.216A 4 021563 664849 2

DigiLevel Pro 120 cm  
inclusief transporttas
+ batterijen (2 x 1,5 V type AAA)

Verpakkingsformaat (B x H x D) 
90 x 1260 x 55 mm


