
LABORATORNÍ  MIKROSKOPY
ARSENAL

ŘADA LC 3600 LED

Binokulární verze jsou velmi oblíbené žáky vysokých škol 
nebo v laboratořích 

LABORATORNÍ   MIKROSKOPY  ARSENAL 
ŘADA  LABO  COMFORT  3600  LED

oči budou svěží

velmi snadno přenášet

ostatek světla v zorném poli

jsou kvalitní laboratorní mikroskopy s moderním designem určené pro 
pozorování preparátů v procházejícím světle. Přístroje jsou vybaveny 
moderní optikou a kvalitními objektivy zdokonalené konstrukce, které 
velmi dobře poslouží ke každodennímu použití zejména jako výukové 
modely na vysokých školách i rutinnímu pozorování v laboratořích.

Pozorovaný preparát je osvětlen bílým denním LED světlem,  jehož vlny 
nekmitají, takže vaše  i po déle trvající práci (kmitání 
světla při pozorování v mikroskopech s běžným zdrojem světla - 
halogenovou žárovkou nebo zářivkou - je hlavním zdrojem únavy očí). 

Mikroskop můžete  - abyste jej mohli lehce 
uchopit, má praktický otvor  v rameni stativu.
D   - výškově nastavitelný Abbéúv 
kondenzor s irisovou clonou zajistí maximálně efektivní využití světla a 
tedy i ostrý a jasný obraz.
Mikroskopy řady LC 3600 LED jsou vhodné pro výuku na středních a 
vysokých školách, pro veterinární ambulance, pro zoologii, botaniku, 
mikrobiologii, histologii, cytologii,  hematologii a další  obory.

LC 3600-T LEDLC 3600-T LED

LC 3600 LED

Trinokulární verze poskytují 
možnost komfortního pozorování 
v obou okulárech a zároveň 
snímání díky třetímu tubusu, na který je instalováno
snímací zařízení  
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TECHNICKÉ ÚDAJE

n ROZSAH ZVĚTŠENÍ
     - 40 - 1000x (s volitelným příslušenstvím možno až 2000x)
n HLAVICE
     - TRINOKULÁRNÍ - model LC 3601-T LED / BINOKULÁRNÍ - model LC 3601 LED
     - úhel sklonu 30°, otočná o 360°
     - nastavitelný oční rozestup v rozsahu 50 - 75 mm
     - levý okulárový tubus je vybaven dioptrickou aretací v rozsahu ± 5D
n OKULÁRY
     - širokoúhlé planokuláry PL 10x/18 mm
     - násuvný průměr 23,2 mm
n REVOLVEROVÁ HLAVICE 
     - pro 4 objektivy
n OBJEKTIVY
     - achromatické 4x0,10; 10x0,25; 40x0,65 (odpružený); 100x1,25 (odpružený, olej.im)    
n PRACOVNÍ STOLEK
     - obdélníkový křížový stolek 132 x 140 mm se svislými, koaxiálně uspořádanými otočnými knoflíky

     k ovládání příčného a podélného posuvu
     - rozsah pohybu 50 x 76 mm, stupnice 60 x 90 mm
n OSTŘENÍ
     - hrubé a jemné, které se provádí zdvihem stolku, je ovládáno koaxiálně uspořádanými otočnými

     knoflíky, umístěnými po obou stranách stativu; rozsah zdvihu při makroaretaci 25 mm,  mikroare-  
     tace je funkční v celém rozsahu pohybu makroaretace, rozsah pohybu při jemném ostření 

       v rámci jedné otáčky 0,4 mm; hodnota dílku stupnice mechanismu jemného ostření 0,002 mm
     - zaostřovací mechanismus je vybaven nastavitelnou tuhostí posuvu a bezpečnostní zarážkou,
 která zabraňuje poškození objektivu při kontaktu s preparátem
n KONDENZOR, CLONY, FILTRY
     - Abbéúv kondenzor (N.A. 1,25)  s výškovým posuvem 10 mm
     - irisová aperturní clona 
     - výklopná objímka pro vložení modrého, žlutého nebo zeleného světelného filtru
     - barevný světelný filtr modrý, žlutý, zelený
n OSVĚTLENÍ
     - zabudované LED diodové osvětlení (tzv. bílé světlo) s životností až 50 000 hodin 
       a nastavitelnou intenzitou osvětlení
     - variabilní rozsah vstupního napětí 85-265V
n HMOTNOST PŘÍSTROJE/HMOTNOST BALENÍ
     - 5,75 kg/7,98 kg
n ROZMĚRY PŘÍSTROJE/ROZMĚRY BALENÍ
     - š. 213 x v. 366 x h. 350 mm (/š. 490 x v. 305 x h. 615 mm

MOŽNOST DOKOMPLETOVÁNÍ DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
n širokoúhlé okuláry WF 16x, WF 20x, WF 10x/18 mm MK s měřítkem a křížem, objektivový
    mikrometr
n Planachormatícké objektivy 4, 10, 40 a 100
n komponenty pro připojení snímacího zařízení 
    (digit. fotoap., digit. kamery CMOS, CCD kamery)

Trinokulární verzi LC 3600-T LED 
můžete jednoduše dokopletovat 
snímacím zařízením (v tomto 
případě digitální profi kamerou 
CMOS 650, 5 Mpix, USB 3.0). 
Můžete pak pohodlně dál obraz 
sledovat oběma očima a zároveň 
pozorovaný obraz dokumentovat 
jedním kliknutím myši.

Digitální kamery můžete vybírat i 
z modelů řady CMOS 5XX, která 
nabízí rozlišení od 1,3 Mpix do 5 
Mpix. 

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

, 

Binokulární verzi lze v podobě 
digitální kamery CMOS, kterou jednoduše zasuneme pomocí adaptéru do okulárového 
tubusu mikroskopu.  Novinkou je i , který umožní připojení či 
digitálního fotoaparátu typu zrcadlovka.

jednoduše dokompletovat snímacím zařízením 

speciální adaptér


