Mikroskop Biolux 20x - 1280x z kamerÄ… PC VGA 640x480, Å›rubÄ… mikro-makro i walizkÄ… (Spinor Optics) - oferta teleskopy.

teleskopy.pl

Mikroskop Biolux to kompaktowy, wszechstronny mikroskop dla szkóB, a tak|e dla mBodzie|y i studentów.
Trzy obiektywy w poBczeniu z dwoma okularami i soczewk Barlowa pozwalaj uzyska powikszenia w zakresie od 20x do
1280x.
Mikroskop wyposa|ono w o[wietlenie typu LED (diodowe, 230V) oraz regulacj nat|enia o[wietlenia zarówno
górnego jak i dolnego. PrzeBcznik wyboru rodzaju o[wietlenia umo|liwia badanie
w [wietle przechodzcym, odbitym lub jednoczesny wybór obu o[wietleD.
Precyzyjny, mechaniczny stolik umo|liwia dokBadne ustawienie mikroskopowanego preparatu.
Korpus mikroskopu Biolux wykonany z metalowego odlewu.
Bogate wyposa|enie w postaci PC okularu 640x480 z kablem USB, zestawu preparatów, gilotyny (microtome), narzêdzi
preparacyjnych i szkie³ek umo|liwia wszechstronne jego wykorzystanie.

Nowo¶æ: ¶ruba ustawiania ostro¶ci mikro-makro.

Dlaczego warto kupiæ mikroskop z kamer± w zestawie?
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=2703
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Kamera stanowi bardzo wa¿ny element wyposa¿enia mikroskopu, zarówno w szkole (mo¿liwo¶æ pod³±czenia mikroskopu
do rzutnika lub tablicy interaktywnej), jak i w domu (dzieci chêtnie ogl±daj± obraz na ekranie komputera, a maj±
trudno¶æ z koncentracj± uwagi na obrazie widzianym w okularze; na monitorze mo¿emy od razu wskazaæ dziecku
interesuj±ce elementy preparatu).

Ze wzglêdu na wysok± cenê okularu elektronicznego PC Eyepiece USB i podobnych dostêpnych na rynku kamer
mikroskopowych (kliknij na adres strony aby sprawdziæ):
teleskopy.pl - 295 PLN
www.optical-systems.com - 79 EUR
www.scopesnskies.com - 50 £

nie polecamy kupowania tañszych mikroskopów, które nie maj± kamery na wyposa¿eniu. Kupuj±c mikroskop BIOLUX
AL/NV otrzymujesz najlepszy zestaw, a kamerê o warto¶ci rynkowej oko³o 300 z³ (!) masz od razu w zestawie.

Dane techniczne:

&bull;
Powikszenie: 20x - 1280 x

&bull;
Okulary: 5x, 16x
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&bull;
Zrednica okularu: 19,5mm

&bull;
Obiektywy: achromatyczne, 4x 10x, 40x

&bull;
Powikszenie tubusu 1,0x - 2,0x

&bull;
O[wietlenie LED, 6V

&bull; Wymiary [mm]
235 x 180 x 320

&bull;
Waga [g] 1100

W zestawie:

&bull; PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB

&bull; oprogramowanie sterujce na pBycie CD (Windows XP / Vista / 7 / 8 / Windows 10)
&bull; stolik krzy|owy ze skal± milimetrow±
&bull; o[wietlenie górne i dolne z regulacj nat|enia
&bull; filtry podstolikowe barwne kontrastowe (ko³o filtrowe)
&bull; 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych pokazowych (typowo: przekrój ³odygi bawe³ny, przekrój pnia
sosny, odnó¿e muchy domowej, epiderma cebuli, przekrój ³odygi ro¶liny dwuli¶ciennej) oraz 10 czystych szkieBek
podstawowych oraz szkie³ka nakrywkowe
&bull; zestaw narzêdzi preparacyjnych (s³u¿±cych do przygotowywania w³asnych preparatów, w tym prosty mikrotom)
&bull; zasilacz sieciowy 230V
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&bull; pokrowiec do przechowywania i transportu z r±czk± i paskiem na ramiê

Nowo¶æ Film 'Kropla Wody' prezentuj±cy mo¿liwo¶ci mikroskopu BIOLUX NV z naszej oferty:

Nowo¶æ Film '¯ycie na li¶ciach' prezentuj±cy mo¿liwo¶ci mikroskopu BIOLUX NV z naszej oferty:

Nowo¶æ Film 'Korozja' prezentuj±cy mo¿liwo¶ci mikroskopu BIOLUX NV z górnym o¶wietleniem:

Film prezentuj±cy mikroskop BIOLUX NV z wyposa¿eniem dostêpnym w naszej ofercie:
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Gwarancja

2 lata

Przyk³adowe zdjcia preparatów biologicznych wykonane mikroskopem Biolux i okularem elektronicznym VGA 640x480
bdcym na wyposa|eniu tego mikroskopu (kliknij aby zobaczyæ zdjêcie w pe³nym wymiarze 640x480 pikseli)
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PORÓWNANIE MIKROSKOPU BIOLUX Z INNYMI MODELAMI OFEROWANYMI NA POLSKIM RYNKU

MODEL
Biolux Ecotone EV- 45 Ecotone EV- 45 USB Bresser Erudit Bresser Biorit Delta Optical BioLight
Delta Optical BioStage Optek Visomar Optek Biomax Student
CENA 395 449
498
699 599 319 590 320 330
ZAKRES POWIÊKSZEÑ (*) 20-1280 40-1024
40-1024
40-1536 40-1280 40-640 40-1000 40-1024
20-1024
KAMERA CYFROWA (**) 640x480 NIE
320x240
640x480 320x240 NIE NIE 320x240 NIE
STOLIK KRZY¯OWY TAK TAK
TAK
TAK TAK NIE TAK NIE TAK
WALIZKA TAK NIE
NIE
TAK NIE TAK TAK TAK NIE
FILTRY PODSTOLIKOWE BARWNE (***) TAK TAK
TAK
TAK TAK NIE NIE TAK TAK
O¦WIETLENIE DOLNE (****) TAK TAK
O¦WIETLENIE GÓRNE (*****) TAK TAK

TAK
TAK

TAK TAK TAK TAK TAK TAK
NIE NIE NIE NIE TAK TAK

Dane umieszczone w powy¿szej tabeli pochodz± ze stron producentów / dystrybutorów w/w sprzêtu i s± aktualne na
dzieñ 01 / 03 / 2010
(*) nale¿y pamiêtaæ, ¿e powiêkszenie minimalne jest równie wa¿ne jak powiêkszenie maksymalne, zw³aszcza przy
obserwacji w ¶wietle odbitym (o¶wietlenie górne)
(**) cena samej kamery mikroskopowej 640x480 pikseli waha siê zale¿nie od jako¶ci chipsetu (elementu
¶wiat³oczu³ego) od 129 do 299 PLN
(***) filtry podstolikowe zwiêkszaj± kontrast obserwowanych preparatów biologicznych
(****) o¶wietlenie dolne - stosowane przy preparatach prze¼roczystych lub pó³prze¼roczystych; z jego pomoc±
mo¿liwa jest obserwacja w ¶wietle przechodz±cym
(*****) o¶wietlenie górne - stosowane przy preparatach nieprze¼roczystych; z jego pomoc± mo¿liwa jest obserwacja w
¶wietle odbitym
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(pokrêt³o planetarne mikro-makro pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie ostro¶ci)

(obrotowa g³owica okularowa)

(okular elektroniczny pozwala prowadziæ obserwacje na monitorze komputera, wykonywaæ zdjêcia, nagrywaæ filmy)

(kolorowa kamera o rozdzielczo¶ci 640x480 umo¿liwia pokazanie dziecku interesuj±cych elementów preparatu, co jest
trudne lub wrêcz niemo¿liwe przy obserwacji przez optykê)

(stolik krzy¿owy umo¿liwia przesuwanie preparatu na stoliku przedmiotowym przy pomocy dwóch precyzyjnych ¶rub)

(filtry barwne pod stolikiem pozwalaj± "wybarwiæ" preparat dla uzyskania najlepszego kontrastu)

(prze³±cznik trybów o¶wietlenia - I - dolne, II - górne, III - dolne i górne oraz regulacja natê¿enia ¶wiat³a)
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(soczewka Barlowa pozwala na uzyskiwanie zarówno powiêkszeñ po¶rednich, jak i zwiêkszenie maksymalnego
powiêkszenia mikroskopu)

(trzy achromatyczne obiektywy w rewolwerze - 4x, 10x oraz 40x)

(akcesoria: narzêdzia preparacyjne, szkie³ka Petriego, pipeta, szkie³ka mikroskopowe, preparaty, pokrowiec do
przykrycia mikroskopu, p³yta ze sterownikami i programem do obserwacji na ekranie komputera)

(akcesoria: kolorowy okular elektroniczny 640x480 na USB, zasilacz sieciowy, mikrotom czyli gilotynka, 2 okulary 5x i
16x, zestaw do przygotowania eksperymentu cyklu rozwojowego krewetek s³onowodnych)

STEROWNIKI / INSTRUKCJE / PROGRAMY OBS£UGUJ¡CE

Kamera mikroskopu wspó³pracuje z systemami Windows XP / Vista / 7, MacOS oraz Linux

>> CZÊSTO ZADAWANE PYTANIA <<

Pytanie: Czy ten mikroskop to dobry wybór dla 8 - 10 - 12 - 15 latka?

Odpowied¼:
Tak, jest to ¶wietny mikroskop na niebanalny prezent edukacyjny na d³ugie lata, bardzo czêsto wybierany przez
gimnazja w Polsce do wyposa¿enia pracowni biologicznych. Posiada du¿e mo¿liwo¶ci obserwacyjne, zarówno w ¶wietle
przechodz±cym (przezroczyste preparaty biologiczne), jak i ¶wietle odbitym (preparaty nieprzezroczyste o¶wietlane z
góry). Bardzo bogate wyposa¿enie czyni go kompletnym zestawem gotowym do pracy. Dzieci w wieku do 10 lat zapewne
bêd± potrzebowa³y pomocy doros³ych przy pierwszych obserwacjach oraz przy przygotowywaniu
w³asnych
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preparatów.

Pytanie: Czy do tego mikroskopu trzeba co¶ jeszcze dokupiæ na pocz±tek?

Odpowied¼:
Zestaw jest kompletny i nie wymaga doposa¿enia. Mimo to polecamy zakup - od razu lub w przysz³o¶ci - gotowych
preparatów biologicznych, dziêki którym mo¿na podziwiaæ profesjonalnie przygotowane próbki ro¶lin, zwierz±t i tkanek
zwierzêcych.

Pytanie: Jakie powiêkszenia mo¿na uzyskiwaæ tym mikroskopem? Czy mikroskop pozwala na uzyskanie powiêkszenia
100x? Jak uzyskaæ powiêkszenie 1280x

Odpowied¼:
Wzór na powiêkszenie mikroskopu jest nastêpuj±cy:
POWIÊKSZENIE = (Powiêkszenie Okularu) x (Powiêkszenie Obiektywu) x (Powiêkszenie Soczewki Barlowa)

W zestawie znajduj± siê okulary 5x i 16x (wymienne) i obiektywy 4x, 10x oraz 40x w rewolwerze. Soczewka Barlowa
daje powiêkszenie 1x (czyli nie zmienia powiêkszenia) gdy jest w pe³ni wsuniêta w tubus, za¶ 2x gdy jest
maksymalnie wysuniêta z tubusu mikroskopu (do ostatniego znacznika), a w po³o¿eniach po¶rednich daje
powiêkszenie po¶rednie, p³ynnie zmienne. Poni¿ej zestawienie konfiguracji i powiêkszeñ:

&bull; Okular 5x + Obiektyw 4x: Powiêkszenie 20x + regulacja Barlowem 20x - 40x
&bull; Okular 5x + Obiektyw 10x: Powiêkszenie 50x + regulacja Barlowem 50x - 100x
&bull; Okular 5x + Obiektyw 40x: Powiêkszenie - 200x x+ regulacja Barlowem 200x - 400x
&bull; Okular 16x + Obiektyw 4x: Powiêkszenie - 64x + regulacja Barlowem 64x- 128x
&bull; Okular 16x + Obiektyw 10x: Powiêkszenie - 160x + regulacja Barlowem 160x - 320x
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&bull; Okular 16x + Obiektyw 40x: Powiêkszenie - 640x + regulacja Barlowem 640x - 1280x

Tak wiêc mikroskop Biolux pozwala na uzyskiwanie wszystkich powiêkszeñ z zakresu od 20x do 40x, od 50x do
128x, od 160x do 400x oraz od 640x do 1280x, wszystko w ramach elementów bêd±cych w zestawie.

Pytanie: Czy mikroskop dzia³a pod Windows XP / Vista / Windows 7?

Odpowied¼:

Sterowniki na p³ycie CD pozwalaj± na instalacjê i u¿ywanie mikroskopu na wszystich wersjach systemu operacyjnego
Windows.

Pytanie: Czy mikroskop dzia³a pod Macintoshem / MacOS?

Odpowied¼:
Tak, chipset jest typowy (SN9C120 lub PAC7311) i jest mo¿liwo¶æ jego zainstalowania w systemie Apple'a. Sterowniki
umieszczone s± w sekcji do pobrania wy¿ej.

Pytanie: Czy mikroskop dzia³a pod Linuxem?

Odpowied¼:
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Tak, chipset jest typowy (SN9C120 lub PAC7311, zale¿nie od wersji) i jest wbudowany w j±dro systemu. Lista chipsetów
wspó³pracuj±ca z modu³em gspca: http://linuxtv.org/wiki/index.php/Gspca_devices

Pytanie: Jakie s± wymiary walizki transportowej?

Odpowied¼:
Wysoko¶æ: 30 cm, podstawa: 20x18 cm.
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