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DIGITÁLNÍ  STEREO MIKROSKOPY  ARSENAL
ŘADA  DSZS  1100  ZOOM

zabudovanou 
digitální kamerou

plynulé zvětšení 

reflexní parabolou a světelným filtrem 

šetrným bílým LED osvětlením 

jsou  digitální varianty oblíbených stereomikroskopů řady SZS 1102 
ZOOM. Modely řady DSZS 1100 ZOOM jsou vybavené 

 pro maximální komfort při práci 
s mikroskopem, kdy potřebujete pořizovat i fotografie. Přístroje mají 

v tzv. zoom) a jsou určené pro pozorování 
trojrozměrných předmětů v dopadajícím i procházejícím světle. Pro 
přesné nastavení osvětlení můžete využít horní, spodní i smíšené 
světlo, které si upravíte podle Vašich požadavků knoflíkem pro 
nastavení intenzity osvětlení. Model DSZS 1102-300 ZOOM je navíc 
vybaven , které ještě více 
rozšiřují možnosti práce se světlem. Model DSZS 1112-300 ZOOM 
LED je vybaven , které šetří nejen 
Vaše oči, ale i výdaje za elektřinu. Širokoúhlé okuláry jsou speciálně 
konstruovány pro pozorování s brýlemi  $.      
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Při pozorování  protože okuláry jsou 
opatřeny , které jsou vyrobeny z 
příjemného, měkkého PVC.
Model DSZS 1102-300 ZOOM je vybaven 

 z. Model DSZS 1112-300 
ZOOM LED disponuje 

 {. 
V případě, že chcete přesně měřit pozorovaný objekt, můžete 
mikroskop dokompletovat mikrometrickým stolkem (digitálním 
nebo manuálním). Mikrometrický stole je

 nejste rušeni okolím,
ygumovými očnicemi 

klasickým vyšším 
stolkem s halogenovým osvětlením

moderním sníženým pracovním 
stolkem

 také vhodný pro 
pozorování malých předmětů při velkých zvětšeních. Plynulý 
posuv oceníte také při dokumentování pozorovaného předmětu 
digitální  kamerou CMOS .

— www.arsenal.cz www.mikroskopy-arsenal.cz  www.digitalni-mikroskop.cz www.skolni-mikroskopy.cz 
— www.prumyslovy-mikroskop.cz — www.lupy.cz  

— — — 
—www.mikroskopy-mikroskop.cz

DSZS 1112-300 ZOOM LED

DSZS 1102-300 ZOOM
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MOŽNOST DOKOMPLETOVÁNÍ DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
n  širokoúhlé okuláry  WFH 15x/15 mm  $ , WFH 20x/ 10 mm $
n  širokoúhlý okulár WF 10x/20 mm  $ MK  s měřítkem a křížem
n  kalibrační sklíčko -  objektivový mikrometr  1 cm/100 dílků
n  předsádka se zvětšením
n  Husí krky a Kruhová osvětlení LED nebo halogenové
n  měřící a posuvné stolky manuální, digitální a křížové

  2x 



Změna designu vyhrazena.

ARSENAL s. r. o., vzorková prodejna - Na Strži 59 140 00  Praha 4
tel./fax: 261 222 561, mobil: 720 518 657, e-mail: mikroskopy@arsenal.cz
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TECHNICKÉ  ÚDAJE DSZS 1102-300 ZOOM LED DSZS 1112-300 ZOOM LED

n ROZSAH ZVĚTŠENÍ

n STEREOSKOPICKÁ HLAVICE
     úhel sklonu/otočná
     dioptrická  aretace
     nastavení očního rozestupu v rozsahu

n OKULÁRY

n VIDITELNÁ ČÁST POZOROVANÉHO
PŘEDMĚTU (PŘI ZOOMOVÁNÍ)

n OBJEKTIV
     poměr zoomu

n ZMĚNA  ZVĚTŠENÍ

n PRACOVNÍ STOLEK
     rozměry pracovního stolku
     pracovní prostor
     pracovní podložka (průměr)

n OSTŘENÍ
     pohyb optické hlavice v rozsahu
     rozsah zaostřovacího pohybu
     nastavení tuhosti ostření

n MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 
POZOROVANÉHO PŘEDMĚTU

n PRACOVNÍ VZDÁLENOST

n OSVĚTLENÍ
     nastavení úhlu nasvícení
     typ osvětlení
     plynulá regulace osvětlení
     reflexní kryt (parabola)
     světelný filtr

n HMOTNOST PŘÍSTROJE/
HMOTNOST VČETNĚ OBALU

n ROZMĚRY PŘÍSTROJE/
ROZMĚRY BALENÍ

n TECHNICKÉ ÚDAJE ZABUDOVANÉ
DIGITÁLNÍ KAMERY
     systémové požadavky

     rozlišení
     formát souborů
     software umožňuje

 7 - 45x  (s volitelným příslušenstvím lze až 180x)

digitální binokulární
 45°/ o 360°

  obou okulárových tubusů v rozmezí ± 5D
 

širokoúhlé okuláry WFH 10x/20 mm  $  
pro pozorování s brýlemi

achromatický, zoom  0,7 - 4,5x

 plynulá pomocí zoomu

pevný obdélníkový s pružinovými držáky preparátu

100 mm

zabudované síťové

v polystyrenové krabici a vnějším kartonu

Intel Pentium 2,6 GHz, 512 MB RAM, 10GB HDD, USB 2.0, Windows XP, 
Vista, 7 (32 a 64 bit), Directshow 9.0 a vyšší

2048 x 1536, 1024 x 768, 640 x 480
bmp, raw, jpg, tiff

TSView - měření a základní úpravu fotografií včetně otáčení

 55 -80 mm

1:6,5

285 x 230 mm
195 x 140 mm

plastová průhledná 
a černobílá (95 mm)

hrubé
55 mm
105 mm

ano

75 mm a 130 mm

LED diodové
ano

horní, spodní, smíšené
horního i spodního

ne
ne

5,1/7,2 kg

v. 425 x š. 230 x h. 295 mm
v. 760 x š. 300 x h. 350 mm

30 - 4,5 mm

 50 -70 mm

29 - 4,5 mm

1:6

195 x 250 mm
195 x 130 mm

skleněná a černobílá 
(95 mm)

hrubé
120 mm
48 mm

ano

120 mm

halogenová lampa 12V 15W
ano

horní, spodní, smíšené
horního i spodního

ano
ano

6,1/7,5 kg

v. 420 x š. 215 x h. 325 mm
v. 500 x š. 270 x h. 380 mm


