Levenhuk Mikroskop 700M monokular

Cena s DPH8100 K?
Cena bez DPH6694 K?
Levenhuk Mikroskop 700M monokular je biologický mikroskop
ur?ený pro pozorování pr?hledných preparát?. Lze jej použít ke
studiu, p?i volno?asových aktivitách, ale i na provád?ní léka?ského
a klinického výzkumu.

Popis
Levenhuk Mikroskop 700M monokulár je biologický mikroskop ur?ený pro pozorování pr?hledných preparát? v procházejícím sv?tle.
Lze jej použít ke studiu, ale i p?i volno?asových aktivitách. Také m?že pomoci p?i provád?ní léka?ského a klinického výzkumu a také se dá
používat v bakteriologii i cytoskopií.
Mikroskop Levenhuk 700M monokulár je vybaven revolverovým nosi?em se ?ty?mi objektivy. Sada mikroskopu obsahuje achromatické
objektivy s r?znými hodnotami zv?tšení; jeden z nich je imerzního typu.
P?i použití imerzního oleje se m?že výrazn? zvýšit jas pozorovaných mikroskopických preparát? a rozší?it možnosti zv?tšení.
Oba okuláry, které jsou sou?ástí sady - okulár 10x s širokým zorným polem a Huygens?v okulár 20x - se dokonale dopl?ují a umož?ují široký
záb?r vizuálních pozorování.
Mikroskop 700M monokulár disponuje celkovým rozsahem zv?tšení od 40x do 2000x. Monokulární hlava má sklon 45 °, což je d?ležité
zejména b?hem dlouhého pozorování. Stolek mikroskopu se pohybuje vertikáln? i horizontáln?, díky ?emuž je možné pozorovat preparáty i p?i
maximálním zv?tšení. Na n?m se nachází sou?adnicová stupnice, která pomáhá ur?it p?esnost pohybu podél jednotlivých os. LED osv?tlení s
regulací jasu se nachází pod stolkem.
Pro lepší nasvícení pozorovaných preparát? se používá kondenzor s irisovou clonou, který sv?tlo nasm?ruje p?esn? na pozorovaný
preparát. Toto osv?tlení je napájeno ze sít? a sou?ástí dodávky je i napájecí kabel.

V balení se nachází:
Stojan mikroskopu se stativem
Monokulární hlava
Achromatické objektivy 4x, 10x, 40xs, 100xs (pro pozorování s olejovou imerzí)
Okuláry: WF10x a H20x
Modrý filtr
Nádobka s imerzním olejem
Prachový kryt
Návod k použití
Záru?ní list

Technické parametry:
Hlavice: monokulární, otá?ecí v rozsahu 360 °, náklon 45 °
Materiál optiky: optické sklo
Zv?tšení, x: 40-2000
Pr?m?r tubusu okuláru, mm: 23,2
Okuláry: WF10x / 18 mm, WFH20x
Objektivy: achromatické: 4x, 10x, 40xs, 100xs (pono?ení do oleje)
Revolverový nosi?: 4 objektivy
Pracovní stolek, mm: 140x130 mm, mechanický pracovní stolek se sou?adnicovou osou a držáky preparátu
Zdvih stolku pomocí zaost?ovacího mechanismu, mm: vertikální - 50 mm; horizontáln?: 75 mm
Kondenzor: Abbey, 1,25 neuv
Clona: irisová clona
Zaost?ení: koaxiální, hrubé a jemné, hrubé: 22 mm, jemné: 0,002 mm
Materiál t?la: hliník
Osv?tlení: LED
Regulace jasu: ano
Napájení: 220V / 50 Hz
Typ sv?telného zdroje: LED 3 Watt
Filtry: modrý, žlutý, zelený
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Další vlastnosti:
Délka tubusu okuláru: 160 mm
Použití: Výrobek pro všeobecné použití.
Mohou ho používat i d?ti starší 3 let.
Možnosti použití: školní bádání, hobby
Záruka: doživotní
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