
indeks: SE3454

cena: 25,00 zł

indeks: 713629

cena: 109,00 zł

Pryzmat
Pryzmat szklany o kątach 60 stopni i długości ścian równobocz-
nych ok. 38 mm. Posiada lekko sfazowane krawędzie. Doskonały 
do przeprowadzania doświadczeń fizycznych z zakresu optyki – 
i to nie tylko podstawowego eksperymentu, jakim w szkole jest 
demonstracja rozszczepiania światła. Używając pryzmatów, moż-
na badać załamanie światła (promienia świetlnego) w pryzmacie 
i innych ośrodkach, całkowite wewnętrzne odbicie oraz określać 
kąt graniczny.

Zestaw 6 różnych soczewek  
o średnicy 50 mm + stojak
Zestaw 6 różnych soczewek szklanych o średnicy 50 mm. So-
czewki są umieszczone w drewnianym, zamykanym pudełku 
z miękkimi przegródkami na każdą z nich. Dołączony drewniany 
stojak służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas 
prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. Stojak 
można też wykorzystywać do soczewek o innej średnicy.

Optyka

indeks: SE3463

cena: 599,00 zł

Zestaw do badania zjawisk załamywania się 
i odbicia wiązki światła
Zestaw umożliwia badanie zjawisk załamywania się i odbicia wiązki 
światła bez korzystania z ławy optycznej. Składa się z: metalowej 
podstawy, okrągłej, metalowej tarczy z podziałką o średnicy 230 mm  
(podziałka: 4 x 0–90° z centralnym trzpieniem do mocowania 
o średnicy 10 mm), przezroczystej, półcylindrycznej kuwety z po-
działką (o średnicy 200 mm i wysokości 20 mm), półkola z tworzy-
wa sztucznego. Zawartość: szyna na źródło światła (mocowane na 
magnes), okrągła tarcza z podziałką 360°, półcylindryczna soczew-
ka, półcylindryczna kuweta, zwierciadło.

indeks: SE3452

cena: 149,00 zł

Krążek Newtona z silniczkiem
Kompletne urządzenie z silniczkiem elektrycznym i uchwytem do 
statywu. Dane techniczne: silnik niskonapięciowy 4,5 V/DC, Imax 
= 250 mA, przyłączenie za pomocą zabezpieczających wtyków ba-
nanowych o średnicy 4 mm.
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indeks: 713633

cena: 1290,00 zł

Ława optyczna z pełnym wyposażeniem
Zestaw składa się z ławy optycznej z anodyzowanego aluminium 
(dł. 120 cm, z przesuwną skalą 100-centymetrową na boku ławy), 
z elementów do mocowania na ławie części optycznych i innych 
(niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich doświadczeń  – pod-
stawowych i dodatkowych), takich jak: platforma, uchwyty do so-
czewek, stolik do pryzmatów, płytki z otworami i prowadnicami,  
przyrząd do wytwarzania promieni (z wbudowanymi lustrami na 
zawiasach, soczewką, prowadnicami – bocznymi i przednią – oraz 
źródłem światła). Zawiera wiele akcesoriów optycznych: soczewki: 
wklęsłe, wypukłe, podwójnie wklęsłe, podwójnie wypukłe, diafrag-
my z wąskimi i z szerokimi szparami, zwierciadła płaskie i zakrzy-
wione, filtry barwne i wzorniki kolorów, filtr z mieszaniem 3 barw, 
biały ekran, pryzmaty o różnych kątach, w tym bloki pryzmatycz-
ne, slajdy z otworami o różnych średnicach, z literą F, z podziałką 
i tarczami. Łącznie – 66 podstawowych elementów. Zestaw nie 
zawiera zasilacza. Pracownie niemające zasilacza mogą go nabyć 
oddzielnie (parametry zasilacza: 3 A, 12 V).

indeks: 713630

cena: 799,00 zł

Zestaw do optyki, z ławą optyczną (60) 
i pełnym wyposażeniem
Bardzo bogate wyposażenie optyczne zestawu oraz jego kom-
pletność umożliwiają wykonanie wielu doświadczeń klasycznych 
z zakresu optyki, jak również z innych dziedzin związanych choć-
by pośrednio z optyką. Za pomocą zestawu zaprezentujemy do-
świadczalnie takie zjawiska, jak: cień i półcień, załamanie światła 
w pryzmacie, krótkowzroczność oka ludzkiego i jej korekcja.

Zawartość zestawu:
 ▪ ława – podstawa (60 cm) 
 ▪ nóżki podstawy ławy 
 ▪ uchwyt przesuwny (do soczewek i in.) – 5 szt. 
 ▪ stolik 
 ▪ ekran – stolik optyczny/tarcza Kolbego 
 ▪ źródło światła (12 V/20 W) 
 ▪ diafragma (5 szczelin) 
 ▪ diafragma (1 szczelina) 
 ▪ kondensor soczewkowy na podstawie 
 ▪ soczewka dwuwypukła (f = +50 mm) na podstawie 
 ▪ soczewka dwuwypukła (f = +100 mm) na podstawie 
 ▪ soczewka dwuwypukła (f = +200 mm) na podstawie 
 ▪ soczewka dwuwklęsła (f = –100 mm) na podstawie 
 ▪ ekran przezroczysty 90 x 90 mm 
 ▪ lustro płaskie 90 x 90 mm 
 ▪ biały ekran 90 x 90 mm 
 ▪ uchwyt do diafragm i elementów wsuwanych 
 ▪ elementy 3-D, transparentne, do napełniania (R 35) 
 ▪ elementy optyczne – 5 różnych 
 ▪ pryzmat równoboczny 
 ▪ świeczka (źródło światła II) 
 ▪ uchwyt – podstawa do ekranów i luster 
 ▪ lustro metalowe 
 ▪ przewody przyłączeniowe (50 cm) 
 ▪ element drewniany zacieniający 
 ▪ kolorowe filtry – zestaw 3 (czerwony, niebieski, zielony) 
 ▪ slajd kolorowy (pejzaż) 
 ▪ diafragma z małym otworem (średnica 2 mm) 
 ▪ diafragma z dużym otworem (średnica 4 mm) 
 ▪ diafragma ze strzałką 
 ▪ zasilacz niskonapięciowy (AC; prądu zmiennego), 12 V/2 A.
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