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QM75 Quick Measure

Spectra Precision QM75

Spesifikasjoner
Måleområde 0,3 til 70 m

Nøyaktighet Standard ± 1,5 mm

Funksjoner Enkeltmåling og kontinuerlig måling

Display Bakbelyst LCD-display som viser målt 
avstand, drifts- og batteristatus

Måleenheter m, mm, ft, in, yds  
(desimaltall og brøk)

Slår seg automatisk av Laseren etter 1 minutt, instrumentet 
etter 10 minutter

Batterilevetid 8000 målinger

Strømforsyning 2 stk. AAA-batterier på 1,5 V

Batteristatus Fire LCD-segmenter: 100 %, 75 %, 
50 %, 25 %

Fallbestandighet 1.5 m

Støv- og vanntetthet Kapslingsgrad IP 55 (støvsikker og 
spylesikker utførelse) ifølge IEC 529

Lasersikkerhet
Klasse II ifølge EN 60825-1:2007;  
IEC 60825-1:2007 CFR 21 § 1040 
(FDA)

Lasertype / Strømforbruk 635 nm synlig rødt lys / < 1 mW

Mål 34 x 42 x 125 mm

Vekt 144 g inkl. batterier

Driftstemperatur -10°C til +50°C

Lagringstemperatur -30°C til +70°C

Garantiservice 3 år



QM75 Quick Measure er den første 
avstandsmåleren som er spesielt designet for 
tøffe byggeplassmiljøer.

Huset er laget av 
holdbar bearbeidet plast 
med omfattende bruk 
av beskyttende gummi 
over formen. Dessuten 
er elektronikken smart 
isolert, noe som har 
gitt i et produkt som 
tåler å mistes og brukes 
under de typisk røffe 
forholdene man finner 
på byggarbeidsplasser.

Liten og kompakt
■■  Passer i lommen

Enkel å bruke  
■■ Trykk på en knapp og mål.

Innendørs og utendørs bruk
■■ allsidig og kan brukes hvor 
som helst

Røff og robust
■■ tåler tøffe 
arbeidsstedsforhold

Hurtig
■■ rask svartid ved målinger

Nøyaktig
■■ ±1.5 mm 

Målinger av lange 
avstander

■■ 70 m

Beskyttet mot støv og  
vannstråler

■■ Hvis den blir skitten, vasker 
du den bare.

Bakbelyst skjerm
■■ enkel å lese av under forhold 
med lite lys

Lang batteribrukstid
■■ over 8000 målinger

Ganske enkelt trykk og mål
Passer i lommen

Sikre målinger
på steder som er vanskelige å nå

Robust konstruksjon –
designet for å kunne mistes

QM75 Quick Measure

Viktige funksjoner 


