
เคร่ืองวดัระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถอื 

ยีห้่อ Leica DISTO รุ่น D110 (Bluetooth® Smart) 

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

 

1. คุณลกัษณะ 

   1.1   เป็นเคร่ืองวดัระยะทางดว้ยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 

1.2   ความถูกตอ้งในการวดัระยะทางไม่เกิน ± 1.5 มม. 

1.3   สามารถวดัระยะทางได ้ระหวา่ง 0.2 - 60 เมตร ( ข้ึนอยูก่บัพื้นผวิและสีของวตัถุท่ีวดัระยะ ) 

1.4   อ่านค่าการวดัระยะไดล้ะเอียดถึง 1 มม. 

1.5   หนา้จอขนาดใหญ่ แสดงผลได ้2 บรรทดั มีระบบใหแ้สงสวา่งเพื่อดูขอ้มูลในท่ีมืดได ้

1.6   สามารถวดัระยะทางไดท้ั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบองักฤษ (หน่วยน้ิว, ฟุต) 

1.7   มีฟังชัน่ช่วยในการทาํงานดงัน้ี เช่น 

- คาํนวณหาค่าตํ่าสุด/สูงสุด และวดัค่าต่อเน่ือง 

- คาํนวณหาพื้นท่ีและปริมาตร 

- คาํนวณบวก/ลบค่าท่ีวดัได ้

- กาํหนดช่วงระยะท่ีตอ้งการ 

- คาํนวณหาความสูง/ความกวา้งโดยใชรู้ปสามเหล่ียม 

1.8 แบตเตอร์ร่ี 1 ชุด สามารถวดัระยะทางไดป้ระมาณ 5,000 คร้ัง 

1.9 ไดม้าตราฐานการป้องนํ้าและฝุ่ นอยา่งนอ้ย IP54 

 

2. อุปกรณ์ประกอบ 

2.1   ซองบรรจุเคร่ือง 

2.2   แบตเตอร์ร่ี อลัคาไลน์  ชนิด AAA ขนาด 1.5 V. 2  กอ้น  

2.3   คู่มือใชก้ารใชง้าน 1 ชุด 
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 Leica DISTO™ D110
The original laser distance meter

ISO 16331-1in accordance with



Bluetooth® Smart and 
Leica DISTO™ sketch 
app: 

Extended functionality  
at the press of a button

Take advantage of the free Leica DISTO™ sketch app and 
start documenting your measuring results. Make your work 
easier, faster and safer! 

Free App: Leica  
DISTO™ sketch

The new Leica DISTO™ D110 is the first laser 
distance meter with Bluetooth® Smart that fits to 
a pocket. Its handy design with a pocket clip and 
simple functions make it a perfect tool for any-
one who wants to take effortless measurements. 
Whether you need a quick material estimation 
or you work on a home improvement project, 
the Leica DISTO™ D110 with integrated 
Bluetooth® Smart and the free Leica DISTO™ 
sketch app offers you endless possibilities to 
create sketches, generate floor plans, docu-
ment your measurements with pictures using 
a smartphone or a tablet.   

Your benefits

 ■ New handy shape and unmatched ease  
of use

 ■ Extended functionality with built-in  
Bluetooth® Smart and Leica DISTO™ sketch app

 ■ Ideal for quick distance and area  measurements

 ■ Removable pocket clip for easy carrying

 ■ Leica Geosystems technology, quality  
and precision

Small size, big possibilities

1.5 mm

60m

IP 54

Measure distances precisely,  
with the accuracy of ± 1.5 mm

Measure distances up to  
60 m without moving a step

Dust and splash water protected 
– essential on the jobsite



Extended functionality  
at the press of a button

Free Leica DISTO™ sketch app for creating and 
sharing floor plans and photo documentation.

Quick distance and area measurements bring 
productivity and convenience to daily work.

Dust and splash water protection ensures that 
DISTO™ D110 will even measure in the toughest 
jobsite conditions.

Architect
“I like the versatility of 
the DISTO™ D110, and 
in particular its ability to 
connect to my smart-
phone.”

All illustrations, descriptions and technical specifications are subject to change without prior notice. Printed in Switzerland.  
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2014

Pocket clip for quick attachment, easy carrying, 
and direct access to the device.

Contractor
“Leica DISTO™ D110 
provides great support for 
my daily measuring tasks.”
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Lifetime
Warranty

3 Years
No Cost

Certied 
Quality

Swiss 
Technology

by Leica Geosystems

PROTECT

Original sizeDealer contact:

Register your device within 8 
weeks of purchase and extend 
your no cost period to 3 years.

*) System requirements and other details can be found at www.disto.com
**) Reduced in Bluetooth® Smart mode

Technical data
Typ. measuring accuracy ± 1,5 mm

Range 0,2 – 60 m

Measuring units m, ft, in

Power Range Technology ✔

Display illumination ✔

Free App ✔

Data interface* Bluetooth® Smart

Measurements per set of batteries Up to 5000**

Batteries Type AAA, 2 × 1,5 V

Protection class
IP 54 (dust and splash 

water protected)

Dimensions 120 × 37 × 23 mm

Weight with batteries 92 g

Laser class 2 in accordance 
with IEC 60825-1
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