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¨ 
PREXISO P20 
 
Jednoduché a rychlé měření laserem 
 
PREXISO P20 umí rychle změřit vzdálenosti do 
20 metrů a umožňuje změřené hodnoty sčítat 
a odčítat. Jednoduché funkce a přehledná 
klávesnice zaručují velmi snadné ovládání. 

 
 

 
PREXISO P50 
Jednoduché a rychlé měření laserem 
 
PREXISO P50 umí rychle a spolehlivě změřit 
vzdálenosti do 50 metrů. Kromě měření délky 
při každodenním používání využijete také 
sčítání a odčítání, výpočet plochy a objemu a 
také funkce Pythagorovy věty. Ochrana proti 
prachu a vodě dovoluje používání v téměř 
každých podmínkách. 

 

 
PREXISO P80 
Profesionální a přesné měření laserem 
 
PREXISO P80 nabízí řadu užitečných měřických 
funkcí a má také paměť pro deset posledních 
měření. Dálkoměr má koncovku, kterou lze 
vysunout při měření z koutů nebo od hrany. 
Díky všem funkcím je PREXISO P80 
nejvšestrannější z dálkoměrů Prexiso. 
 

 



 

 

  

- Potřebujete měřit tam, kam se nedostanete metrem nebo pásmem? 

- Potřebujete měřit bez chyb a nepřesností? 

- Chcete měřit bezpečně a rychle? 

- Chcete měřit sami bez asistence dalších pomocníků? 

- Potřebujete počítat plochy, kubatury nebo vypočítat rozměry místností? 

 
Vyberte si dálkoměr, který nejlépe vyhovuje vašim představám. 

 

Technická data PREXISO P20 PREXISO P50 PREXISO P80 
Dosah 20 m 50 m 80 m 

Přesnost měření ± 3 mm ± 2 mm ± 1,5 mm 

Jednotky m, in m, in m, in 

Rozměry v mm 45 x 115 x 30 45 x 115 x 30 57 x 117 x 32 

Hmotnost  
(bez baterií) 

95 g 100 g 105 g 

Baterie AAA, 2x1,5 V AAA, 2x1,5 V AAA, 2x1,5 V 

Funkce 
Měření délky, 

průběžné měření, 
sčítání a odčítání 

Měření délky, 
průběžné měření, 
sčítání a odčítání, 

plocha, objem, 
Pythagorova věta 

Měření délky, 
průběžné měření, 
sčítání a odčítání, 

plocha, objem, 
Pythagorova věta, 

paměť, výsuvná 
koncovka 

Odolnost vůči vodě a 
prachu 

IP 40 IP 54 IP 54 

Třída laseru 2 2 2 
 

Balení obsahuje dálkoměr, pouzdro, baterie 2ks a český návod. 
Výrobce PREXISO AG - Švýcarsko 

 

 
Prexiso P80 s výsuvnou koncovkou 

 

 


