10 zalet barwnych mikroskopów z nowej serii Levenhuk Rainbow (2016)
w porównaniu z poprzednią serią Levenhuk Rainbow NG
Co się zmieniło?
1 Zestaw do
eksperymentów
Levenhuk K50

Poprzednia seria Levenhuk
Rainbow NG
tylko z modelami 3L NG oraz
50L NG

Nowa seria Levenhuk Rainbow
(w sprzedaży od 2016 roku)
w zestawie znajduje się teraz także
wkraplacz;
zestaw dołączany jest do wszystkich
modeli mikroskopów
2L i 50L — plastikowy
2L PLUS i 50L PLUS – metalowy

Jakie są zalety nowych mikroskopów?

2 Korpus

metalowy

3 Górne
oświetlenie

50L NG – pióro świetlne

modele 50L i 50L PLUS – niezawodne
i wygodne oświetlenie górne
wbudowane w korpus

4 Powiększenie

640x i 1280x

2L: 400x; 2L PLUS: 640x
50L: 800x; 50L PLUS: 1280x

5 Okulary

dwa okulary: 10x i 16x

6 Głowica

obrotowa

2L i 50L — tylko okular 10x
2L PLUS i 50L PLUS — tylko okular 16x
2L — nieobrotowa
2L PLUS, 50L, 50L PLUS — obrotowa

7 Plastikowy
futerał
8 Modele cyfrowe

40L NG i 50L NG

50L i 50L PLUS

Możesz od razu rozpocząć obserwacje mikroskopowe
i przeprowadzać interesujące eksperymenty bez konieczności
zakupu dodatkowych akcesoriów bądź poświęcania czasu na
przygotowywanie preparatów.
Mikroskopy o korpusie wykonanym z tworzywa sztucznego
cechują się niższą ceną.
Jakość układu optycznego pozostaje na tym samym poziomie,
a wykonany z tworzywa sztucznego korpus jest nie tylko
stabilny, ale także o wiele lżejszy od metalowego.
Pióro świetlne ma swoje wady – nie zawsze może
zagwarantować stabilną pracę, jakość oświetlenia pozostawia
wiele do życzenia, można je zgubić itd. Dzięki oświetleniu
wbudowanemu w korpus mikroskopu wszystkie te problemy
znikają w mgnieniu oka.
Zakres powiększenia jest szerszy, a znalezienie właściwego
modelu o wiele łatwiejsze. Teraz możesz poruszać się
po naszym katalogu z jeszcze większą łatwością: im wyższa cena
mikroskopu, tym większe oferowane przez niego powiększenie.
Nie ma potrzeby kupowania dużego powiększenia, jeśli nie jest
ono niezbędne.
Obrotowa głowica sprawia, że użytkowanie przyrządu wiąże się
z wysokim komfortem pracy.
Nieruchoma głowica gwarantuje stabilność mikroskopu bez
uszczerbku dla jego podstawowych funkcji.
Korzyści pozostają identyczne.

w serii 2L NG (0.3Mpx) i 50L
NG (2Mpx)
6 kolorów: Szary, Fioletowy,
Limonowy, Błękitny,
Pomarańczowy, Różowy
kolorowe pudełko

w serii 2L (0.3Mpx) i 50L PLUS (2Mpx)

Korzyści pozostają identyczne.

5 kolorów: Moonstone, Fioletowy,
Limonowy, Błękitny, Pomarańczowy

Nowe mikroskopy wyróżniają się bardziej wyrazistą i stylową
kolorystyką.
Mikroskop w kolorze różowym został wyłączony z oferty.
Nowe przyrządy są bardziej atrakcyjne pod względem wyglądu
i mienią się wieloma kolorami, a mikroskop zapakowany
w piękne ozdobne pudełko stanowi wymarzony prezent.

9 Kolor korpusu

10 Pudło

kolorowe pudełko prezentowe
o jeszcze atrakcyjniejszym wyglądzie
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