
 

 

 

 

 

 

 

 

SKIL 1960 DA Λέηδεξ δηαζηαπξνύκελωλ αθηίλωλ 
360° 

Απηνρωξνζηαζκηδόκελν ιέηδεξ δηαζηαπξνύκελωλ αθηίλωλ 360° ηόληωλ 
ιηζίνπ 
Τν SKIL 1960 είλαη έλα πνιύπιεπξν ιέηδεξ δηαζηαπξνύκελωλ αθηίλωλ 
360° πνπ είλαη ηδαληθό γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πξνβνιήο ιέηδεξ ζε όιν 
ηνλ ρώξν. Πξνβάιιεη κε αθξίβεηα νξηδόληηεο, θάζεηεο ή αθόκα θαη 
δηαζηαπξνύκελεο αθηίλεο ιέηδεξ. Απηό ην ιέηδεξ δηαζηαπξνύκελωλ 
αθηίλωλ έρεη κηα ελζωκαηωκέλε κπαηαξία ηόληωλ ιηζίνπ πνπ κπνξεί λα 
θνξηηζηεί εύθνια κέζω ηεο ελζωκαηωκέλεο ζύξαο θόξηηζεο micro 
USB. Οη αθηίλεο ιέηδεξ ρωξνζηαζκίδνληαη απηόκαηα ζηνλ ηξόπν 
ιεηηνπξγίαο απηνρωξνζηάζκεζεο. Καη όηαλ εξγάδεζηε ζε κηα 
εξαζηηερληθή εξγαζία πνπ δελ απαηηεί κηα ρωξνζηαζκηζκέλε πξνβνιή, 
κπνξείηε εύθνια λα αιιάμεηε ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 
ρωξνζηάζκεζεο. Απηό ζαο επηηξέπεη λα πξνβάιιεηε δηαγώληεο αθηίλεο, 
γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θηγθιηδωκάηωλ. Χάξε ζηελ 
πεξηνρή εξγαζίαο κέρξη θαη 20 κέηξα, έλαλ ζπκπαγή ζρεδηαζκό κε 
αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη απιή δηεπαθή ρξήζηε, ην SKIL 1960 
πξνζθέξεη κηα κεγάιε ιύζε γηα ηηο εξγαζίεο ρωξνζηάζκεζήο 360° ζαο. 
Καη ηειεπηαίν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθό, ε άλεηε έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηεο 
κπαηαξίαο δείρλεη θαζαξά ηελ ππνινηπόκελε ρωξεηηθόηεηα ηεο 
κπαηαξίαο. Τν SKIL 1960 DA παξαδίδεηαη ζε κηα ηζάληα κεηαθνξάο κε 
έλα θαιώδην θόξηηζεο USB. 

Τερληθά ζηνηρεία 



 Ηιεθηξηθή ηάζε: 3.7 V 
 Απόδνζε κπαηαξίαο: 1.2 Ah 
 Αθξίβεηα ζε απόζηαζε 5 κέηξωλ: ± 0,5 mm 
 Απηόκαην αιθάδηαζκα: Ναη 
 Εθηηκώκελε δηάξθεηα ηεο κπαηαξίαο: 10 ώξεο 
 Καηεγνξία ιέηδεξ: 2 
 Τύπνο ιέηδεξ: 635 nm 
 Χξόλνο ρωξνζηάζκεζεο: < 5 δεπη. 
 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -5 °C - +40 
 Παξνρή ηζρύνο εξγαιείνπ: Li-Ion 
 Γωλία ηζνζηάζκηζεο απηόκαηνπ αιθαδηάζκαηνο: ± 4 ° 
 Θεξκνθξαζία θύιαμεο: -20 °C - +70 
 Εύξνο ιεηηνπξγίαο: 20 m 
 Βάξνο: 0.4 kg 

Χαξαθηεξηζηηθά 

 Η ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ρωξνζηάζκεζεο ζαο επηηξέπεη λα 
πξνβάιιεηε δηαγώληεο αθηίλεο 

 Εύθνιν-ζηε-ρξήζε ράξε ζηελ απιή δηεπαθή ρξήζηε 
 Σπκπαγήο ζρεδηαζκόο κε αληηνιηζζεηηθή ιαβή γηα άλεην ρεηξηζκό 
 Η έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο δείρλεη κε άλεζε ηελ 

ππνινηπόκελε ρωξεηηθόηεηα ηεο κπαηαξίαο 
 Πεξηνρή εξγαζίαο κέρξη θαη 20 κέηξα 
 Πξνβάιιεη κε αθξίβεηα νξηδόληηεο, θάζεηεο ή αθόκα θαη 

δηαζηαπξνύκελεο αθηίλεο ιέηδεξ 
 Απηόκαηε απην-νξηδνληίωζε γηα γξήγνξε θαη αθξηβή εξγαζία 

ρωξίο ρεηξνθίλεηε επζπγξάκκηζε 
 Ελζωκαηωκέλε κπαηαξία ηόληωλ ιηζίνπ πνπ θνξηίδεηαη εύθνια 

κέζω ηεο ελζωκαηωκέλεο ζύξαο micro USB 
 Τν ηδαληθό εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πξνβνιήο ιέηδεξ 360° 

ζε όιν ηνλ ρώξν 
 Οπή βηδωηήο ζηεξέωζεο 1/4" γηα εύθνιε ζηεξέωζε ελόο 

ζθηγθηήξα ή ελόο ηξίπνδα 

Πεξηερόκελα ζπζθεπαζίαο 

 Λέηδεξ δηαζηαπξνύκελωλ αθηίλωλ 360° SKIL 1960 
 Τζάληα κεηαθνξάο 
 Καιώδην θόξηηζεο USB 
 Εγρεηξίδην νδεγηώλ 

 Αξηζκόο κνληέινπ: MT1E1960DA 
 EAN-code: 8719643002334 

 


