
Art. nr. Aanbevolen prijs (*)

2900022 235,00 €

2900122 283,00 €

2900042 342,00 €

Microscoop RED-101

• monoculaire schuine tubus, 360° draaibaar

• vergrotingen: 40x, 100x en 400x

• verschuifbare voorwerptafel met "one-touch" objectklemmen

• afzonderlijke grof- en fijnregelknoppen

• geleverd met stofhoes, immersie-olie (5 ml), accu's en netadapter

• vaste condensor N.A. 0,65

• irisdiafragma en filterhouder

• regelbare LED verlichting, draadloos

• geleverd met stofhoes, accu's en netadapter

• groothoek oculairs WF 10x

• drievoudige revolver, omgekeerde montage

• achromatische EA-objectieven 4x, 10x en S40x

• vergrotingen: 40x, 100x en 400x

• verschuifbare voorwerptafel met "one-touch" objectklemmen

• afzonderlijke grof- en fijnregelknoppen

• vaste condensor N.A. 0,65

• irisdiafragma en filterhouder

• monoculaire schuine tubus, 360° draaibaar

• groothoek oculair WF 10x

• drievoudige revolver, omgekeerde montage

• achromatische EA-objectieven 4x, 10x en S40x

dimat
Prijslijst 07/2020 • Prijzen excl. 21% BTW • Recupel inbegrepen

MOTIC
MICROSCOPEN "RED LINE"

RED-100 serie

Omschrijving

Microscoop RED-100

• afzonderlijke grof- en fijnregelknoppen

• verstelbare Abbe condensor N.A. 1,25

• irisdiafragma en filterhouder

• geleverd met stofhoes, accu's en netadapter

• bijkomende verticale tubus voor "dual view" of camera-aansluiting

Microscoop RED-120

• monoculaire schuine tubus, 360° draaibaar

• achromatische EA-objectieven 4x, 10x, S40x en S100x (olie-immersie)

• regelbare LED verlichting, draadloos

• groothoek oculair WF 10x

• viervoudige revolver, omgekeerde montage

• vergrotingen: 40x, 100x, 400x en 1000x

• regelbare LED verlichting, draadloos

• voorwerptafel met geïntegreerde kruistafel, verticale coaxiale bedieningsknoppen
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2900144 368,00 €

2900132 495,00 €

Art. nr. Aanbevolen prijs (*)

2900062 646,00 €

2900173 759,00 €

• geleverd met stofhoes, C-mount camera-adapter, immersie-olie (5 ml) en snoerhouder

• voorwerptafel met geïntegreerde kruistafel, verticale coaxiale bedieningsknoppen

• voorwerptafel met geïntegreerde kruistafel, verticale coaxiale bedieningsknoppen

• voorwerptafel met geïntegreerde kruistafel, verticale coaxiale bedieningsknoppen

• voorwerptafel met geïntegreerde kruistafel, verticale coaxiale bedieningsknoppen

Microscoop RED-132

• binoculaire schuine tubus "Siedentopf", 360° draaibaar

• groothoek oculairs WF 10x, een met oogcorrectie

• coaxiale grof- en fijnregelknoppen

• verstelbare Abbe condensor N.A. 1,25

• groothoek oculairs WF 10x, een met oogcorrectie

• viervoudige revolver, omgekeerde montage

• achromatische semi-plan objectieven 4x, 10x, S40x en S100x (olie-immersie)

• regelbare LED verlichting, 3 W (230 V)

• geleverd met stofhoes, immersie-olie (5 ml) en snoerhouder

Microscoop RED-223

• trinoculaire schuine tubus "Siedentopf", 360° draaibaar

• groothoek oculairs WF 10x, een met oogcorrectie

• vergrotingen: 40x, 100x, 400x en 1000x

• coaxiale grof- en fijnregelknoppen met schaalverdeling

• achromatische EA-objectieven 4x, 10x, S40x en S100x (olie-immersie)

• vergrotingen: 40x, 100x, 400x en 1000x

• achromatische EA-objectieven 4x, 10x, S40x en S100x (olie-immersie)

• viervoudige revolver, omgekeerde montage

• irisdiafragma en filterhouder

Microscoop RED-130

• monoculaire schuine tubus, 360° draaibaar

• groothoek oculair WF 10x

• vergrotingen: 40x, 100x, 400x en 1000x

• coaxiale grof- en fijnregelknoppen

• verstelbare Abbe condensor N.A. 1,25

• regelbare LED verlichting, draadloos

• geleverd met stofhoes, immersie-olie (5 ml), accu's en netadapter

• viervoudige revolver, omgekeerde montage

Microscoop RED-220

• binoculaire schuine tubus "Siedentopf", 360° draaibaar

• irisdiafragma en filterhouder

• regelbare LED verlichting, draadloos

• geleverd met stofhoes, immersie-olie (5 ml), accu's en netadapter

RED-200 serie

Omschrijving

• verstelbare Abbe condensor N.A. 1,25

• irisdiafragma

• verstelbare Abbe condensor N.A. 1,25

• irisdiafragma

• regelbare LED verlichting, 3 W (230 V)

• viervoudige revolver, omgekeerde montage

• achromatische semi-plan objectieven 4x, 10x, S40x en S100x (olie-immersie)

• vergrotingen: 40x, 100x, 400x en 1000x

• coaxiale grof- en fijnregelknoppen met schaalverdeling

2



2900183 780,00 €

2900072 874,00 €

(*) U gelieve ons te willen contacteren voor een definitieve prijsofferte.

• voorwerptafel met geïntegreerde kruistafel, verticale coaxiale bedieningsknoppen

• geleverd met stofhoes, C-mount camera-adapter, immersie-olie (5 ml) en snoerhouder

• voorwerptafel met geïntegreerde kruistafel, verticale coaxiale bedieningsknoppen

Microscoop RED-230

• coaxiale grof- en fijnregelknoppen met schaalverdeling

• verstelbare en centreerbare Abbe condensor N.A. 1,25

• irisdiafragma

• regelbare "Köhler" LED verlichting, 3 W (230 V)

• binoculaire schuine tubus "Siedentopf", 360° draaibaar

• groothoek oculairs WF 10x, een met oogcorrectie

• viervoudige revolver, omgekeerde montage

• achromatische semi-plan objectieven 4x, 10x, S40x en S100x (olie-immersie)

• vergrotingen: 40x, 100x, 400x en 1000x

• irisdiafragma

• regelbare "Köhler" LED verlichting, 3 W (230 V)

• achromatische semi-plan objectieven 4x, 10x, S40x en S100x (olie-immersie)

• vergrotingen: 40x, 100x, 400x en 1000x

• coaxiale grof- en fijnregelknoppen met schaalverdeling

• verstelbare en centreerbare Abbe condensor N.A. 1,25

• geleverd met stofhoes, immersie-olie (5 ml) en snoerhouder

Microscoop RED-233

• trinoculaire schuine tubus "Siedentopf", 360° draaibaar

• groothoek oculairs WF 10x, een met oogcorrectie

• viervoudige revolver, omgekeerde montage
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