
SMART MEASURE PRO
DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO E ESTIMAÇÃO DIGITAL

stanleyworks.pt

PASSO 1. INSTALAR
O Smart Measure Pro instala-se no 
seu dispositivo móvel em segundos 
e é compatível com a maioria dos 
smartphones e tablets. 

Descarregue e instale a aplicação 
Smart Measure Pro a partir da 
App Store ou Google Play.

PASSO 2. FOTO RÁPIDA
Uma vez sincronizada com a aplicação, 
tire fotos a partir do seu  dispositivo 
móvel com o Smart Measure Pro 
instalado.

PASSO 3. MEÇA
Meça, calcule e orçamente 
materiais.
Capture a altura, largura e áreas 
mediante imagens captadas com o 
seu telémóvel, permitindo-lhe fazer 
estimativas para pintar ou fazer outros 
projetos de reformas e decoração.
decoración.

PASSO 4. GUARDE         
E PARTILHE*
Guarde e partilhe as suas medições e 
cálculos para poder usá-las no futuro.

*Alguma funções requerem subscrição na aplicação.
A palavra, a marca e os logotipos Bluetooth são marcas registadas e pertencem à Empresa Bluetooth SIG, Inc e qualquer uso de uma delas é feito sob licença da STANLEY.

4 PASSOS PARA TRABALHAR MELHOR
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Record & Share

£ € $ 

Estimations

COMO UM

FAÇA

O TEMPO É 
DINHEIRO.
POUPE COM O SMART 
MEASURE PRO.

ESTIMATIVAS
PROFISSIONAL

Poupe tempo e faça estimativas como um 
profissional com o dispositivo de medição 
digital Smart Measure Pro da STANLEY®. 
Utilize-o com a aplicação Smart Measure 
Pro para capturar alturas, linhas retas e 
áreas mediante imagens captadas com o seu 
telemóvel, permitindo-lhe fazer estimativas 
para pintar ou fazer outros projetos de 
reformas ou decoração.

SMART MEASURE PRO DIGITAL  - DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO E CÁLCULO DIGITAL

NOVO

NÃO SE ESQUEÇA DE FAZER O DOWNLOAD GRÁTIS

SMART MEASURE PRO
DISPONÍVEL NA APP STORE E EM GOOGLE PLAY!

RÁPIDO E FÁCIL 
Utilize o Smart Measure Pro para 
capturar altura, largura e áreas 
mediante imagens captadas com o 
seu telemóvel.

MEDIÇÃO PRECISA 
Com um alcance de 137 metros e 
uma precisão de +/-3%, o Smart 
Measure Pro torna simples as tarefas 
de medição.  Mede facilmente os 
metros quadrados das áreas sob as 
que precisamos trabalhar permitindo 
extrair as janelas e as portas.

PARA FAZER ESTIMATIVAS E 
CÁLCULOS DE MATERIAL
É capaz de fazer estimativas da 
quantidade de material que é 
preciso para preparar projetos de 
reformas.

CONETIVIDADE  
BLUETOOTH®

O Bluetooth® permite a 
sincronização de medições em 
tempo real

CÓMODO
Compatível com a maioria dos 
smartphones e tablets com câmara, 
esta ferramenta é ideal para pintar, 
revestimentos e placa de gesso.

EXPORTA FICHEIROS*
Guarda facilmente ficheiros e é 
capaz de transferir nos formatos 
atuais mais usuais (PDF, JPG e 
também na nuvem)

FUNÇÕES DA APLICAÇÃO GRÁTIS REQUER 
SUBSCRIÇÃO

Medição com a aplicação Smart Measure Pro ✔

Guarda medições e cálculos na nuvem ✔

Exporta para PDF, JPG e para a nuvem ✔
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