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Mikroskop Levenhuk 2ST to nowoczesne narzêdzie o du¿ej odleg³o¶ci roboczej wynosz±cej 60 mm i maksymalnym
powiêkszeniu 40x. Taka odleg³o¶æ robocza pozwala prowadziæ obserwacje wzglêdnie du¿ych próbek, takich jak
minera³y, bi¿uteria, monety lub inne obiekty. Nie musz± to byæ jedynie p³askie preparaty i cienkie próbki. Dziêki
szerokiemu spektrum zastosowañ mikroskop Levenhuk 2ST mo¿e byæ z powodzeniem u¿ywany w celach
dydaktycznych zwi±zanych z badaniami naukowymi oraz technologi± przemys³ow±. ¦wietnie nadaje siê równie¿ na
potrzeby szkó³ ¶rednich.
Â
Nowoczesne mikroskopy stereoskopowe s± powszechnie u¿ywane podczas czynno¶ci wymagaj±cych wysokiej
precyzji. Obserwowane obiekty s± widziane w trójwymiarze, co pozwala na precyzyjne okre¶lenie ich wymiarów.
Mikroskopy tego typu s± nieocenione w badaniach naukowych i mog± znale¼æ zastosowanie podczas badañ obiektów
archeologicznych, biologicznych lub technologicznych, bi¿uterii, antyków i nie tylko. Niezawodne i wielofunkcyjne
mikroskopy stereoskopowe idealnie nadaj± siê do szkó³ i uczelni.
Â
Elementy optyczne tego mikroskopu zosta³y wykonane ze szk³a o du¿ej przezroczysto¶ci, dziêki czemu obraz
obserwowanych obiektów ma najwy¿sz± jako¶æ. Ostro¶æ obrazu ustawia siê, obracaj±c pokrêt³o regulacji zgrubnej
znajduj±ce siê na korpusie mikroskopu. Do obserwacji wykorzystywane jest naturalne ¼ród³o ¶wiat³a, dziêki czemu
nie trzeba wydawaæ pieniêdzy na baterie.
Â
Aby zapewniæ jeszcze wiêkszy kontrast obserwacji, mo¿na odwróciæ stolik bia³± lub czarn± stron± do góry. Próbka jest
utrzymywana na miejscu za pomoc± u¿ytecznych zacisków (³apek).

Parametry techniczne

â€¢ optyka: achromatyczna, w pe³ni szklana
â€¢ okulary 30,5 mm 10x 2 sztuki, z muszlami ocznymi gumowymi
â€¢ obiektywy: 4x
â€¢ powiêkszenia z wyposa¿eniem standardowym: 40x
â€¢ odleg³o¶æ robocza: 60 mm
â€¢ regulacja ostro¶ci okularów: + / - 5 Dioptrii
â€¢ regulacja ostro¶ci: 40 mm, zgrubna
â€¢ o¶wietlenie preparatu ¶wiat³em naturalnym lub opcjonalnym o¶wietlaczem zewnêtrznym
â€¢ stolik p³aski z ³apkami do mocowania preparatu
â€¢ wymienne p³ytki matowa i czarno-bia³a
â€¢ w zestawie z pokrowcem przeciwkurzowym

Gwarancja

2 lata gwarancji sklepu, do¿ywotnia gwarancja producenta
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ÂÂ
poni¿ej - zdjêcia wykonane mikroskopem Levenhuk 2ST i kamer± Bresser 2 Mpix USB - moneta, cyna na uk³adzie
elektronicznym, kryszta³ki cukru, druk (naci¶nij na obraz aby zobaczyæ w pe³nym rozmiarze)
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