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CAŁKOWITA PORĘCZNOŚĆ W PRAKTYCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lekki (tylko 1,1 kg) 
 
Małe rozmiary (tylko 28 x 16 x 10 cm) 
 

Bardzo tani 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Powiększenie od 20x do >1000x 
 
-Stolik regulowany w 2 osiach 
 
-Niskonapięciowe, bateryjne zasilanie  
 podświetlenia, z opcją zasilania sieciowego.  
 

 
 
-Zestaw akcesoriów do przygotowania i preparowania próbek 
 
-Przenośna lekka walizeczka w uchwytem i paskiem na ramię. 
 
 

PRZENOŚNY MIKROSKOP 
DLA OBSERWACJI W LABORATORIUM I W TERENIE 

UNIKALNA SPECYFIKACJA 
 

• Kamera internetowa w okularze i oprogramowanie 
do bezpośredniej obserwacji na ekranie komputera 

• Podświetlenie zasilane bateriami, w celu 
umożliwienia obserwacji w terenie 

• Podświetlenie górne i dolne do obserwacji  
przeźroczystych i nieprzeźroczystych obiektów 
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Przenośny laboratoryjny lub terenowy mikroskop ALL-IN PORTABLE MICROSCOPE jest 
lekkim, małych rozmiarów, bardzo praktycznym i łatwym w obsłudze urządzeniem, 
umożliwiającym obserwację i analizę małych obiektów zarówno w laboratorium jak i w 
terenie. Co więcej, przy niskiej cenie, mikroskop ten posiada bogato wyposażony zestaw 
akcesoriów, które na ogół dostępne są w znacznie droższych mikroskopach laboratoryjnych.  
 
Powiększenia 
ALL-IN PORTABLE MICROSCOPE wyposażony jest 3 obiektywy (4x, 10x i 40x) oraz 2 okulary (5x i 
16x), w celu uzyskania powiększeń od 20x do 640x. Posiada również specjalny obiektyw Barlow, który 
umożliwia powiększenie przybliżenia w każdej kombinacji obiektyw-okular 2x.  

 
Ruchomy stolik  
Statyw mikroskopu jest wyposażony w stolik przesuwany w 2 osiach w płaszczyźnie poziomej przy 
użyciu pokręteł śrubowych.  

 
Podświetlenie 
ALL-IN PORTABLE MICROSCOPE ma dwa niezależne źródła światła (diody LED). Dolne oświetlenie 
umożliwia obserwacje obiektów transparentnych w świetle przechodzącym, natomiast górne 
oświetlenie umożliwia obserwację obiektów nieprzeźroczystych. Równoczesne oświetlenie dwoma 
źródłami światła jest również możliwe.  
Przy wykorzystaniu mikroskopu w warunkach laboratoryjnych, podświetlenie można zasilić z sieci 
240V poprzez transformator umieszczony we wtyczce i redukujący napięcie do 5V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 baterie zapewniają ciągłe oświetlenie przez więcej niż 2 tygodnie (po 24 godziny dziennie), co 
umożliwia wykonanie co najmniej 600 obserwacji po 30 minut każda! 

 
Bezpośrednia obserwacja obrazu na ekranie komputera 
Kolejnym ważnym elementem mikroskopu jest „MicrOcular” – kamera wbudowana w okular. Ta 
cyfrowa kamera wraz z okularem jest umieszczana w uchwycie mikroskopu i podłączana przez port 
USB do komputera w celu bezpośredniej obserwacji na ekranie komputera. Załączona płyta CD 
zawiera dwa oprogramowania: jedno do obserwacji żywych organizmów, drugie do rejestrowania 
obrazów w formie plików komputerowych.  

 
Akcesoria 
Mikroskop ALL-IN PORTABLE MICROSCOPE przechowywany jest w lekkiej przenośnej walizce z 
uchwytem i paskiem na ramię. Walizka posiada kieszenie, umieszczone po obu stronach, 
umożliwiające przechowywanie akcesoriów mikroskopu oraz innych, służących do przygotowania 
próbek.  
Unikalnymi akcesoriami są: *) plastykowe płytki odporne na łamanie, które eliminują problemy 
tradycyjnych szkiełek, *) specjalna płytka z podziałką, umożliwiająca pomiary długości i zliczanie 
organizmów, *) mini-filtr stosowany do koncentracji organizmów (np. planktonu) i/lub innych 
materiałów w zawiesinach (mini-filtr zawiera strzykawkę 10 ml i mały nylonowy filtr o porowatości 10 
µm), *) przeźroczysty zbiorniczek obserwacyjny z 4 przegródkami, który może być umieszczony 
bezpośrednio na stoliku mikroskopu, *) mikronożyk do preparowania cienkich plastrów próbek 
miękkiego materiału biologicznego.  

W odróżnieniu do wszystkich mikroskopów laboratoryjnych, mikroskop ALL-IN 
PORTABLE MICROSCOPE może być używany wszędzie i w każdym czasie, 
niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej. Podświetlenie jest zasilane przez 3 
baterie 1,5 V, umieszczone w oddzielnym uchwycie, podłączanym kablem do 
mikroskopu.  

PRZENOŚNY MIKROSKOP 
DLA OBSERWACJI W LABORATORIUM I W TERENIE 


