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SE3266� �����729,90�zł
Wymiary: 12 x 15,6 x 29 cm

Mikroskop Delta Optical BioLight 300 z kamerą DLT-Cam Basic 2MP 
Nowoczesny mikroskop z obracaną o 360º  głowicą monokularową. W ze-
stawie solidny ergonomiczny metalowy statyw o nowoczesnym wzornictwie, 
posiada specjalny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu. 

Mikroskop Stereo 
Mikroskop z 20-krotnym powiększeniem posiada podwójny okular, co spra-
wia, że obserwowanie preparatów jest jeszcze prostsze i dokładniejsze. Wbu-
dowana lampka LED doświetli w precyzyjny sposób oglądany obraz. Produkt 
działa na 2 baterie AA, które są dołączane do zestawu.

Mikroskop BioLight 200
Nowoczesny i funkcjonalny mikroskop zarówno dla początkujących, jak i średnio 
zaawansowanych użytkowników. W komplecie zestaw gotowych preparatów, 
narzędzi preparacyjnych (do przygotowania własnych preparatów) oraz mate-
riały do utrzymania optyki w czystości. 

SE0431� 389,90�zł

SE3265� 349,90�zł�
 Wymiary pudła: 19 x 17 x 36 cm

Mikroskopy

710499� ��379,90�zł�

Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L 40 800x
Seria Levenhuk Rainbow 50L to jasne, stylowe mikroskopy doskonałe dla po-
czątkujących eksploratorów mikrokosmosu, a także doświadczonych bada-
czy. Pozwolą zbadać tkanki roślin i zwierząt, dowiedzieć się więcej na temat 
ich budowy komórkowej, obserwować mikroorganizmy żyjące w kropli wody, 
a także przeprowadzić szereg innych ciekawych doświadczeń!
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Mikroskopy

720359� 69,90�zł
Wymiary: 820x50x20

Mikroskop M1 
Mikroskop M1 to urządzenie przeznaczone dla młodych odkrywców mi-
krokosmosu. To doskonały towarzysz pierwszych kroków w nauce każdego 
małego badacza. Dołączony zestaw obejmuje wszystko, co potrzebne jest 
do działania: łatwy w obsłudze mikroskop, gotowe preparaty oraz narzędzia 
do przygotowywania próbek. Dzieci mogą samodzielnie obsługiwać sprzęt 
i odkrywać niezwykłą strukturę obiektów, które znają z codziennego życia. 
Poziom powiększenia: 100 razy, 200 razy, 300 razy.

716028� �1�199,90�zł�

Mikroskop stereoskopowy DO Discovery 90
Mikroskop Delta Optical Discovery L to prosty mikroskop stereoskopowy dla 
osób potrzebujących dużej odległości roboczej ze względu na prowadzone 
pod mikroskopem prace manipulacyjne z wykorzystaniem narzędzi, lutow-
nic, itp. Mikroskop Delta Optical Discovery L świetnie sprawdzi się w każdym 
warsztacie mechaniki precyzyjnej i elektroniki.

714198� �499,90�zł�

Mikroskop cyfrowy
Oferowany zakres powiększeń rzędu 20x-300x pozwala na obserwację za-
równo relatywnie dużych obiektów (np. owadów, fragmentów roślin, znacz-
ków, monet),z jak i bardzo małych (drobnych szczegółów większych elemen-
tów czy np. preparatów mikroskopowych na szkiełkach przedmiotowych). 
Mikroskop nie wymaga baterii i akumulatorów, nie wymaga kalibracji kolorów. 

720450� �149,90�zł�

Mikroskop M101
Mikroskop zaprojektowany z myślą o najmłodszych odkrywcach mikroko-
smosu. Posiada unikalny, półprzezroczysty korpus dostępny w kolorach: 
moonstone (biały), amethyst (fioletowy), azure (błękitny) i lime (limonkowy). 
Kolor wybierany losowo. Każdy model dostarczany jest wraz z zestawem do 
eksperymentów, który obejmuje wszystko, co jest potrzebne do ich prze-
prowadzania. Możliwość powiększenia 640 razy.
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