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Mikroskop Delta Optical
BioStage II
Nr katalogowy: BIOSTAGE II
Dostępność: Wysyłamy w 24h
Symbol u dostawcy: DO-3310

Mikroskop Delta Optical BioStage II to idealne narzędzie do rozpoczęcia przygody z mikroświatem
oraz narzędzie w edukacji szkolnej!

Mikroskop wyposażony jest  w cztery achromatyczne obiektywy: 4x,  10x,  40x oraz obiektyw
immersyjny 100x. Powiększenie od 40x do 1000x pozwala obejrzeć szerokie spektrum żywych
mikroorganizmów oraz preparatów świeżych lub trwałych, z tkanek roślinnych lub zwierzęcych.

BioStage II posiada oświetlenie diodowe LED. Ma ono znacznie większą żywotność niż żarówki,
emituje  zimniejsze  barwowo  światło  i  nie  nagrzewa  oglądanych  preparatów.  Dzięki
wbudowanemu  modułowi  zasilania  akumulatorowego,  można  korzystać  z  mikroskopu  bez
konieczności podłączania go do sieci elektrycznej. Pozwala to na zabieranie go również w teren
lub używanie na lekcji w sali, bez kłopotliwej plątaniny kabli.

Mikroskop BioStage II posiada kondensor Abbego N.A. 1,25 z przysłoną irysową, gniazdem filtrów
i regulacją wysokości. Wpływa on znacząco na poprawę parametrów obserwowanego obrazu –
jego kontrast, równomierność oświetlenia i głębię ostrości.

Mechaniczny stolik, z uchwytem na preparat i współosiowymi pokrętłami ruchu w osi X i Y oraz
współosiowe śruby ogniskowania mikro i makrometryczne, pozwalają precyzyjnie ustawić ostrość
i znaleźć interesujący nas obszar preparatu.
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SPECYFIKACJA
Symbol u dostawcy: DO-3310

Zastosowanie: Edukacja

Korekcja: 160 mm

Źródło oświetlenia: LED

Obiektywy:
• 4x
• 10x
• 40x
• 100x

Regulacja ostrości: mikro / makro

Oświetlenie: przechodzące

Głowica: monokularowa

Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy

Mechanizm przesuwu preparatu: z noniuszem

Pokrętła regulacji ostrosci: • dwustronne
• współosiowe

Kondensor: Abbego N.A. 1,25

Wyposażenie:
• akumulatorki AA - 3 szt.
• olejek immersyjny
• pokrowiec przeciwkurzowy

Technika obserwacji: Jasne pole

klasa optyki: achromatyczna

Powiększenia mikroskopu:
• 40 x
• 100 x
• 400 x
• 1000 x

Powiększenie okularu: 10 x

Pole widzenia okularów: 16 mm

Zasilanie mikroskopu: • AC
• 3xAA

Okres gwarancji: 24 mies.


