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Specificaties
Laservermogen Minder dan 1mw

Klasse / Golflengte Klasse 2 / 635nm

Batterijen Lithium-ion, 7200 mAh, 3.7 V

Gebruiksduur batterijen
1 straal - 45 uur 
2 straal - 35 uur 
3 straal - 25 uur

Laadtijd 12 uur (30 minuten snelladen verschaft  
2 uur gebruiksduur met 2 stralen)

Garantie batterij 2 jaar

Lader Invoer: 100-240V AC 190 mA 
Uitvoer: 5V DC 800mA

Indicatie buiten niveau Flitsende straal - drievoudige flits elke 10 seconden

Zelfnivellerend bereik 4°  ±1° alle richtingen

Stof- en waterdichtheid IP54

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 45 °C

Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C

Afmetingen (l x b x h) 152 x 116 x 84 mm

Gewicht 670 g

Inbegrepen toebehoren

LT56 Laserinstrument

IP54

LT56 verpakking LT56-2 verpakking 
met HR220 Ontvanger

HR220 in optie



LT56 Laserinstrument

ToepassingenRobuuste universele laser

De LT56 biedt 3 laservlakken van 360°. Eén 
horizontaal vlak en 2 vertikale op 90° van elkaar 
geven u alle mogelijkheden voor om het even welk 
interieurwerk. 

■■ Heldere scherpe laserlijnen - breiden het 
werkbereik uit en zijn gemakkelijk zichtbaar 

■■ Lithium-ion batterijen zorgen voor 25 
uur bedrijfstijd - enorme besparingen op 
batterijkosten vergeleken met alkaline modellen 
en milieuvriendelijk

■■ Robuust en duurzaam - Valspecificatie van 
1m betekent dat de LT56 blijft werken zelfs na 
kleine ongelukken

■■ Veelzijdige montage-accessoires - inclusief 
plafondrail, magnetische en statief-
montagebeugels met rotatie en fijne verticale 
afstelling

■■ De HR220 ontvanger kan toegevoegd worden 
voor uitlijningen buiten of voor het meten van 
hoogteverschillen.
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