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Mikroskopy

indeks: SE0431

cena: 350,00 zł

Mikroskop stereo
Mikroskop z 20-krotnym powiększeniem, posiada podwójny okular, 
co sprawia, że obserwowanie preparatów jest prostsze i dokład-
niejsze. Wbudowana lampka LED doświetli oglądany obraz. Pro-
dukt działa na 2 baterie AA, które dołączono do zestawu.

indeks: SE3265

cena: 319,00 zł

Mikroskop BioLight 200
Mikroskop ze szklaną optyką, zakresem powiększeń 40x–400x 
(opcjonalnie 2 okularem nawet 640x), solidnym, metalowym staty-
wem, mechanicznym stolikiem, z możliwością precyzyjnego prze-
suwania preparatu, z naniesioną podziałką.
Oświetlenie LED: górne (odbite) i dolne (przechodzące), współo-
siowe śruby mikro i makro, koło filtrowe do obserwacji różnych 
preparatów, własny zestaw narzędzi i szkiełek do wykonywania 
preparatów.

5



Mikroskopy

indeks: SE3266 

cena:729,00 zł
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a Mikroskop Delta Optical BioLight 300 
z kamerą DLT-Cam Basic 2MP 
Mikroskop jest ulepszoną wersją modelu BioLight 200. Posiada cał-
kowicie nową konstrukcję. Udoskonalony został przede wszystkim 
układ optyczny, który decyduje o jakości obrazu mikroskopowego. 
Dodatkowo, mikroskop posiada wbudowane miejsce do montażu 
baterii, dzięki czemu obserwacje można prowadzić także bez ko-
nieczności podłączenia do sieci elektrycznej.
Mikroskop posiada dołączoną cyfrową kamerę USB o najwyższej 
rozdzielczości w tej klasie mikroskopów. Kamera posiada rozdziel-
czość 2 mln pikseli.
Wymiary: 120 x 156 (podstawa), wysokość 290 mm.

Mikroskop cyfrowy
Oferowany zakres powiększeń rzędu 20x–300x pozwala na ob-
serwację zarówno dużych obiektów (np.: owadów, fragmentów 
roślin, znaczków, monet), jak i bardzo małych (drobnych szczegó-
łów większych elementów czy np. preparatów mikroskopowych na 
szkiełkach przedmiotowych). Aktualnie używane powiększenie jest 
zależne od odległości od obserwowanego obiektu, rozdzielczości 
monitora oraz jego przekątnej, a także wybranych nastaw mikro-
skopu. Mikroskop nie wymaga baterii i akumulatorów oraz kalibracji 
kolorów. Jest kompatybilny ze wszystkimi wersjami Windows i sys-
temem Mac OSX 10.6-10.8. Zaawansowane funkcje programu 
umożliwiają przeprowadzanie pomiarów na mikroskopijnych obiek-
tach z dużą precyzją. Kalibrację Smart 5MP PRO można przepro-
wadzić dzięki dołączonemu do zestawu wzorcowi długości.

indeks: 714198 

cena: 399,00 zł
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