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MERACIE PRÍSTROJE

Študentský mikroskop 
KAPA AS 
• robustná kovová konštrukcia tela
• ideálne pre základné potreby, výučbu 

a uvedenie študentov do sveta 
mikroskopie

• dlhodobá životnosť aj v prostredí 
školských tried

• kvalitná optika, sklá s antireflexnou 
vrstvou

Binokulárny digitálny mikroskop  
s kamerou KAPA DM117 
• robustná kovová konštrukcia tela
• vysoko kvalitná optika, sklá s antirere-

flexnou vrstvou
• zabudovaná kvalitná kamera pre záznam 

obrazu
• ostrý a čistý obraz
• LED osvetlenie

Biologický mikroskop  
KAPA BM 2100 
• robustná kovová konštrukcia tela
• ideálny pre laboratórium aj pre 

výskumné a študijné práce
• vysoko kvalitná optika, sklá s antire-

flexnou vrstvou
• ostrý a čistý obraz
• LED osvetlenie

Stereoskopický mikroskop  
STM 723 ZOOM
• ideálny pre podrobné sledovanie 

trojrozmerných objektov
• využitie v biológii, botanike, ale aj 

elektronike a pod.
• kvalitná optika, sklá s antireflexnou 

vrstvou
• robustná kovová konštrukcia tela
• halogénové osvetlenie

Názov Kat.číslo Cena za kus

KAPA AS 7854.0010 131,00 €

Názov Kat.číslo Cena za kus

KAPA DM 117 7854.0055 592,00 €

Názov Kat.číslo Cena za kus

KAPA BM 2100 7854.0020 990,00 €

Názov Kat.číslo Cena za kus

KAPA STM 723 7854.0095 910,00 €

Technické údaje
Okulárová hlavica monokulárna, otočná o 360°, uhol vhľadu 45°
Okuláre WF10x / 18 mm, uzamykateľné

Objektívy
revolverová hlavica pre tri objektívy achromatické DIN, 

4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65
Celkové zväčšenie 40 až 400x

Stôl
120 x 110 mm s pružinovými držiakmi preparátu, horný 

nastaviteľný doraz stola
Kondenzor zabudovaný N.A. 0.65 s irisovou clonou
Zaostrovanie hrubý a jemný posuv s nastavením tuhosti chodu
Osvetlenie LED osvetlenie spodné a horné, nastaviteľná intenzita
Napájanie 220-240 V externý transformátor

Technické údaje

Okulárová hlavica
binokulárna so zabudovaným CMOS senzorom,  

otočná o 360°, uhol vhľadu 35°
Rozlíšenie 2 Mpix
Okuláre WF10x / 18 mm, uzamykateľné
Objektívy achromatický objektív DIN 4x, 10x, 40x, 100x (olejový)
Celkové zväčšenie 1000x
Stôl 120 x 110 mm pohyblivý
Zaostrovanie hrubý a jemný posuv
Kondenzor Abbeho 1.25 N.A
Osvetlenie LED spodné osvetlenie
Napájanie 220-240 V externý transformátor

Technické údaje
Okulárová hlavica trinokulárna, otočná o 360°, uhol vhľadu 35°

Okuláre
WF10x / 20 mm, uzamykateľné, dioptrická korekcia 

každého okuláru

Objektívy
revolverová hlavica pre 5 objektívov IOS plan-achromatické 

DIN, 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25
Celkové zväčšenie 40 až 1000x
Stôl 120 x 110 mm posuvný, horný nastaviteľný doraz stola
Kondenzor Abbe (N.A . 1.25) s irisovou clonou a slotom pre filtre
Zaostrovanie hrubý a jemný posuv s nastavením tuhosti chodu
Osvetlenie LED osvetlenie, nastaviteľná intenzita osvetlenia
Napájanie 220-240 V externý transformátor

Technické údaje
Okulárová hlavica trinokulárna, otočná o 360°, uhol vhľadu 35°
Okuláre WF10x / 20 mm, uzamykateľné, dioptrická korekcia
Objektívy 0.7 – 4.5x
Celkové zväčšenie 7 - 45x
Pracovná vzdialenosť 80mm
Stôl 120 x 110 mm s pružinovými držiakmi vzorkami
Zaostrovanie hrubý posuv
Osvetlenie halogénové spodné aj horné
Napájanie 220-240 V externý transformátor

VÝHODNÉ CENY!


