Máy cân mực laser Bosch GLL 3-80 CG (Tia xanh) là model máy cân mực laser cao
cấp của hãng sản xuất thiết bị điện cầm tay hàng đầu thế giới Bosch. Với thiết kết hoàn
toàn mới cải tiến với công nghệ tia laser xanh hiển thị rõ hơn gấp 4 lần tia đỏ, giảm khả
năng lệch tia, sử dụng đến 4 viên pin giúp tăng thời gian sử dụng lâu hơn.

Thông tin sản phẩm:
Máy cân mực là chiếc máy được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi sự đo
đạt chính xác như : ốp tường, chạy chỉ, sơn nước, lắp tranh, màn cửa, đèn, khảo sát :
giám sát thi công, đo đạc,... phiên bản GLL 3-80 CG của Bosch mang đến nhiều cải tiến
mới mẻ, hiện đại giúp tăng độ chính xác, dễ sử dụng, thao tác đơn giản hơn...
Ưu điểm
Máy đo chuyên dụng:

Là chiếc máy chuyên dụng do hãng Bosch mang đến với nhiều cải tiến vượt trội mang
tới sự trợ giúp tối đa trong bất cứ yêu cầu thi công nào ngoài thực tế. Nổi bật với dòng
tia laser xanh cho phép tăng nhận diện gấp 4 lần, đẩy mạnh hiệu suất làm việc với 3 tia
x 360° cho phép xử lý đồng thời nhiều mục tiêu. Cung cấp khả năng điều khiển linh
hoạt ở khoảng cách tầm xa thông qua các ứng dụng kết nối với điện thoại giúp Bosch
GLL 3-80 CG càng hoàn hảo hơn khi làm việc.
Được trang bị các đường laser màu xanh lá cây có khả năng hiển thị lên tới bốn lần so
với các vạch laser màu đỏ của các thiết bị khác. Tăng cường nhận biết các trong các
môi trường sáng, công cụ không những giúp người dùng nhanh chóng thực hiện cả các
thao tác thi công trong phòng mà còn có thể hoàn thiện nhanh chóng các yêu cầu làm
việc ngoài trời. Hơn nữa, các đường có thể được bật và tắt riêng lẻ,khá đa dạng cho
phép đồng thời thực thi công việc trên các khu vực khác nhau.
Tính năng hiện đại:
Các nhà sản xuất còn trang bị cho công cụ tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng
dụng kết nối Bluetooth giữa smartphone và máy bắn tia laser Bosch GLL 3-80 CG.Tính
năng tự động lấy cân bằng mà không cần sự hỗ trợ của người dùng, công cụ mang tới
những kết quả làm việc ở khoảng cách lớn mà không cần chạm vào. Ứng dụng có thể
dễ dàng tìm và cài đặt trên Google Play, App Store một cách hoàn toàn miễn phí. Ngoài
ra, hoạt động thông qua ứng dụng giúp thiết lập và làm việc chăm chỉ để tiếp cận các
địa điểm dễ dàng hơn. Độ sáng của các đường laser cũng có thể được người dùng
điều chỉnh thuận tiện để có khả năng hiển thị tốt hơn hoặc tiết kiệm pin.
Chức năng Bảo vệ Cal – một thiết bị đầu tiên trên thế giới được hãng phát triển cho
phép thông báo cho người dùng về các ảnh hưởng hiệu chuẩn có thể có, chẳng hạn
như rung động hoặc lưu trữ ngoài phạm vi nhiệt độ lưu trữ cho phép. Tính năng tuyệt
vời này hiển thị các sự kiện thông qua đèn LED màu đỏ cảnh báo người dùng về lỗi
hiệu chuẩn, do đó đảm bảo kết quả chính xác
Chức năng Cal Guard tiện dụng của máy cân mực Bosch GLL 3-80 CG cũng thông báo
cho người dùng khi khoảng thời gian hiệu chuẩn 12 tháng được đề nghị đã hết hạn.
Cảm biến Bosch theo dõi tình trạng của công cụ đo liên tục, ngay cả khi nó được tắt.
Nếu công cụ đo không được kết nối với nguồn điện, thiết bị lưu trữ năng lượng bên
trong sẽ hỗ trợ giám sát trong 72 giờ, càng làm tăng thêm sự thuận lợi trong quá trình

làm việc
Thiết kế tinh tế:

Máy có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nhàng, thuận tiện cho việc vận chuyển cũng
như bảo quản sau khi sử dụng, kèm theo thao tác điều khiển tương đối đơn giản cho
cả những người lần đầu sử dụng. Chính vì vậy, bạn có thể yên tâm sử dụng trong
nhiều công việc đo đạc khác nhau từ trong nhà đến ngoài trời, từ các công trình nhỏ
cho đến diện tích lớn.
Bền bỉ và ổn định:
Mặt khác với các diode laser màu xanh lá cây tinh khiết chuyên nghiệp đảm bảo hiệu
suất diode cao hơn và tuổi thọ lâu hơn khi sử dụng máy cân mực chuẩn laser Bosch
GLL 3-80 CG.
Máy giúp tiết kiệm thời gian cho mọi công việc nội thất : cho dù vách thạch cao, thợ
điện, thợ mộc hoặc thợ thủ công của tất cả các ngành nghề đều có thể hỗ trợ hết sức
nhanh chóng. Đặc biệt trong khi đặt lát gạch, người dùng cũng có thể sử dụng đường
thẳng đứng thứ hai của laser để cấp ở góc vuông để có được các kết quả hoàn mỹ
nhất.

Thông tin nhà sản xuất:
Nhắc đến dụng cụ cầm tay sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Bosch, có thể nói đây

là thương hiệu mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu
công việc, cuộc sống từ các hoạt động trong gia đình cho đến những công việc đòi hỏi
tính chuyên môn cao. Uy tín, chất lượng và giá thành hợp lý chính là những điều mà
các dụng cụ của Bosch luôn mang đến, không chỉ riêng Việt Nam mà hiện nay các
dụng cụ cầm tay của hãng còn được sử dụng khá rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế
giới.
Đặt mua máy cân mực laser Bosch GLL 3-80 CG:
Công việc vệ sinh bụi bẩn tại các xưởng gỗ, xưởng gia công cơ khí, chế tạo đòi hỏi một
thiết bị chuyên dụng để có thể tiết kiệm thời gian, công sức và hoạt động hiệu quả.
Chính vì vậy, hãy trang bị ngay một chiếc máy thổi chính hãng Bosch để bạn không còn
lo lắng về những bụi bẩn có thể gây ảnh hưởng đến công việc thậm chí là sức khỏe.
Công ty TNHH MTV Thương Mại Hà Như là một trong những Nhà phân phối máy cân
mực laser Bosch GLL 3-80 CG chính thức tại TP. Hồ Chí Minh. Ketnoitieudung.vn luôn
mong muốn mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, chính hãng với mức giá
tốt nhất, hiện sản phẩm chính hãng đã và đang được phân phối trực tiếp tại
ketnoitieudung.vn Ketnoitieudung.vn đã và đang là nhà cung cấp sản phẩm cho phòng
thu mua của nhiều công ty, cá nhân, tổ chức và nhận được sự hài lòng gần như tuyệt
đối của khách hàng trong nhiều năm qua. Hãy truy cập vào trang Web
www.ketnoitieudung.vn tìm kiếm, lựa chọn và đặt hàng online sau khi đã chọn được
sản phẩm phù hợp để phục vụ cho công việc của bạn Xin vui lòng liên hệ qua số
hotline (028) 3971 2658 – 0933 075 786 hoặc mua hàng trực tiếp tại địa chỉ văn phòng
giao dịch: 106 Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, VN để được tư
vấn sản phẩm thích hợp với nhu cầu công việc của bạn.
Hãy nhanh tay đặt hàng hoặc liên hệ để ngay với chúng tôi để được giải đáp các thắc
mắc và nhận những ưu đãi hấp dẫn từ Kết Nối Tiêu Dùng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu:

Bosch

Sai số:

±0.2 mm/m

Phạm vi tự cân bằng:

±4°

Thời gian tự cân bằng:

<4s

Cấp độ chống nước và bụi:

IP54

Giá ba chân:

¼” / ⅝”

Nguồn điện:

10.8V/12V Li-ion hoặc 4 x 1.5 V LR6 (AA)

Nhiệt độ làm việc:

-10°C…+40°C

Nhiệt độ lưu kho:

-20°C…+70°C

Loại Laser:

GLL 3-80 CG: Class 2 (500–540 nm, <10mW

Bluetooth:

Có

Khả năng kết hợp với chân RM 3:

Kết hợp được

