LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK
OKOSFUNKCIÓKKAL
Könnyű dokumentáció és gyors adatátvitel a Bluetooth®
kapcsolatnak és a Bosch MeasureOn alkalmazásnak
köszönhetően.

MINDEN INFORMÁCIÓ
EGY
KÉZBEN
MeasureOn. Legyél még hatékonyabb!
A lézeres távolságmérővel és egy alkalmazással minden projektet egy
kézben tarthatsz. Vázold fel az alaprajzokat az ujjaddal, adj hozzá fotókat
és jegyzeteket, illessz be méréseket, és élvezd számos további funkció
előnyeit – mindezt egy alkalmazásban. A felhőalapú projekt-hozzáférésnek
köszönhetően pedig bárhol, minden eszközön!
www.bosch-professional.com/measureon

Bosch Professional.

GLM 50-27 CG
PROFESSIONAL

GLM 50-27 C
PROFESSIONAL

Robusztus és megbízható mérés zöld
lézerrel a kiváló láthatóság érdekében.

Gyors, megbízható és kimagaslóan erős:
lézeres mérés a nehéz feladatokhoz.

▶ A zöld lézer technológia kiváló láthatóságot biztosít a nagy távolságú mérésekhez
világos, beltéri környezetben.

▶ Ideális durva építési munkákhoz az 1,5 méteres esésállóság, az IP65 védelem és a ütésálló
gumi burkolatnak köszönhetően.

▶ Ideális akár durva építési munkákhoz az 1,5
méteres esésállóság, az IP65 védelem és az
ütésálló gumi burkolatnak köszönhetően.

▶ Az intuitív felhasználói felület sok támogató
funkcióval (színes kijelző, súgó funkció)
megkönnyíti a kezelést.

GLM 120 C
PROFESSIONAL

GLM 50 C
PROFESSIONAL

Okos megoldás a mérésre és a környezet
dokumentálására, még kültéren is.

Mérés az okosfunkciók segítségével – intelligens
megoldás a méréshez és dokumentáláshoz.

▶ A zoom funkcióval ellátott digitális kereső
lehetővé teszi a pontosságot nagy távolságokon, szabadban és összetett terepviszonyok esetén is.

▶ A funkciók széles skálája magában foglalja a
lejtésmérés, ill. digitális vízmérték funkciót,
valamint a 360 °-os kijelölési funkciót.

▶ A nagy kontrasztú IPS színes kijelző
optimális olvashatóságot biztosít.

▶ Könnyű kezelhetőség az egyszerű felhasználói
felülettel kombinálva egy megvilágított,
elforgatható színes kijelzővel.

További információkért látogass el honlapunkra:
www.bosch-professional.com/measureon

LEGYÉL MÉG
HATÉKONYABB!
A MeasureOn alkalmazás segítségével könnyen dokumentálhatod az alaprajzokat, méréseket,
fényképeket és jegyzeteket. Használd ki a nagyfokú rugalmasságot és dolgozd fel adataidat
bárhol, minden eszközön – az építkezésen, az irodában, útközben vagy otthon.

FŐBB FUNKCIÓK
ÉS ELŐNYÖK
▶ Használd a végtelen munkaterületet
egyéni igényeidek megfelelően!
▶ Dokumentálj lézeres távolságmérőddel
és okos eszközöddel!

VÉGTELEN
MUNKATERÜLET
HASZNÁLATA

▶ Állj a helyzet magaslatán, takaríts meg
időt és kerüld el a félreértéseket!

Vágj bele a projekbe és tárolj minden információt egy
helyen – a digitális munkaterületen. Rendezd az öszszegyűjtött adatokat személyes preferenciáid szerint,
és bármikor bővítheted a
munkaterületet.

KÉPEK
HOZZÁADÁSA

TERVRAJZOK
FELVÁZOLÁSA

▶ Dolgozz kényelmesen, miközben adatid
mindig mentésre kerülnek!

Az ujjaddal gyorsan és intuitív módon rajzolhatod meg
az alaprajzokat, melyeket
helyiségek/szobák szerint
rendezhetsz. A lézeres távolságmérővel azonnal
rögzítheted a méréseket,
és hibamentesen beillesztheted azokat az alkalmazásba.

HOGYAN MŰKÖDIK?

JEGYZETEK
HOZZÁADÁSA

Készíts fényképeket okoseszközöddel, majd egyszerűen
rendezd őket a végtelen
munkaterületbe, és a lézeres
távolságmérő segítségével
rendeld hozzá a mért értékeket a fotóihoz.

Búcsúzz el a papírfecniktől:
add hozzá az összes jegyzeted a rugalmas munkaterülethez, és bármikor bárhonnan elérheted őket.

BIZTONSÁG ÉS
KÉNYELEM
A felhőszolgáltatásnak köszönhetően adataid
folyamatosan mentésre kerülnek és szinkronizálódnak
az egyes eszközeid között.
* A felhőszolgáltatás használatához szükséges egy Bosch fiók létrehozása a Bosch belépési adataid használatával.

1

Töltsd le a MeasureOn alkalmazást!

2

Készíts alaprajzokat,
adj hozzá képeket és jegyzeteket!

3

Vidd át a méréseket a
lézeres távolságmérőből!

4

Oszd meg és exportáld az adataidat!

A Google LLC
védjegye

Az Apple Inc.
védjegye

További információért
látogass el honlapunkra:
www.bosch-professional.com/measureon
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