
METOFIX AM100iG
Afstandmeter

AM100iG afstandmeter

 � Meet afstanden tot 100 meter
 � Hoge meetsnelheid en nauwkeurigheid
 � Optellen, aftrekken, oppervlakte en inhoud
 � Pythagoras functie, min- max en continue meten
 � Bluetooth connectie met smartphone
 � Ingebouwde digitale hoekmeter

 � Beschermtas
 � Batterijen

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Display LCD, Verlicht

Meetbereik 0.05 - 100 meter

Meetprincipe Digitaal

Meetnauwkeurigheid ±1.5mm per meting

Voeding 3x aa batterij

Specificaties

Artikelnummer 545722

EAN 8712423008731

Standaard levering 

De METOFIX AM100iG is een slimme, digitale afstandmeter. In een handomdraai meet je binnen 
en buiten afstanden tot 100 meter. Staat er een obstakel in de weg? Dan richt je de afstandmeter 
simpelweg op een punt boven het referentiepunt. Dankzij de ingebouwde hoekmeter berekent de 
AM100iG de juiste afstand voor je. Zo heb je in alle omstandigheden een nauwkeurige meting. 

Betere zichtbaarheid 
De G in de naam van deze afstandmeter staat voor ‘groen’. Wat hier bijzonder aan is? De meeste 
afstandmeters hebben een rode straal. Een groene straal is beter zichtbaar voor het menselijk oog dan 
een rode straal. Hierdoor kun je met de AM100iG beter zien waar je meet. En dat is wel zo prettig met 
een bereik tot 100 meter! 

Schildersfunctie 
De AM100iG is niet alleen een handig hulpmiddel bij het schilderen, maar ook bijvoorbeeld bij 
stuken of behangen. Met de schildersfunctie tel je de lengtes van diverse metingen bij elkaar op en 
vermenigvuldig je de uitkomst vervolgens met de hoogte. Zo weet je makkelijk en snel het totale 
oppervlak wat bewerkt moet worden. 

Handige Bluetoothfunctie 
Een ander pluspunt van de AM100iG is de Bluetoothfunctie waardoor je gemeten waarden makkelijk 
overzet naar de Meterbox Pro app op je smartphone of tablet. In het interne geheugen van de AM100i 
is er ruimte voor de 30 laatste metingen. 

De METOFIX AM100iG digitale afstandmeter heeft een ¼” statiefaansluiting en wordt geleverd met 
batterijen in een stevige tas. 

METOFIX afstandmeters
Zonder gedoe met meetlatten, duimstokken of rolbandmaten nauwkeurig en snel een afstand meten? 
Met de METOFIX afstandmeters doe je dit met één druk op de knop. En dat niet alleen, je kunt met 
deze instrumenten ook eenvoudig: 

• Optellen;
• Aftrekken; 
• Oppervlakte of inhoud berekenen; 
• Indirect meten; 
• Min-max meten; 
• En continue meten. 

Over LEVELFIX instruments - Innovatief, nauwkeurig en robuust
LEVELFIX instrumenten zijn met uiterste zorg en precisie geproduceerd. Door meer dan 25 jaar ervaring 
en kennis toe te passen in onzeproducten heeft u absolute top kwaliteit in handen. 

LEVELFIX heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt, hierdoor heeft u gegarandeerd de 
beste kwaliteit voor uw geld.
  


