
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА МИКРОСКОПИТЕ DISCOVERY

Centi Micro Nano Pico Femto Atto

Приложение забавление и първоначално запознаване с микросвета любителско ниво училище/колеж университет/лабораторно изследване

Увеличение 100–300x и 100–900x 40–640x 40–400x 40–400x 40–1000x

Оптика полимерно оптично стъкло оптично стъкло оптично стъкло оптично стъкло

Материал на корпуса пластмаса пластмаса метал метал

Окуляр един окуляр 
един двупозиционен окуляр

бърза промяна на увеличението чрез завъртане
един окуляр един окуляр един окуляр с показалец

Лещи на обектива три лещи на обектива
три ахроматични 

лещи на обектива
три ахроматични 

лещи на обектива

три усъвършенствани 
ахроматични 

лещи на обектива

четири усъвършенствани 
ахроматични лещи на обектива

Захранване на 
осветлението батерии батерии батерии или мрежово захранване батерии или мрежово захранване

Допълнително повече от 20 
допълнителни 

принадлежности
интересен дизайн 

предлага се модел 
с 0,3 Mpix камера

предлага се модел 
с 1,3 Mpix камера

предлага се модел 
с 3 Mpix камера

предлага се модел 
с 5 Mpix камера

осветление с 
огледало, което не се 
нуждае от захранване

пет цветни дизайна 
главата се върти на 360°

удобна употреба от двама души
главата се върти на 360°

удобна употреба от двама души

грубо и фино фокусиране 
за максимална яснота

грубо и фино фокусиране 
за максимална яснота

усъвършенствани настройки на 
осветлението за постигане на най-

добри условия за изследване

голяма професионална предметна маса 
за по-добро боравене с образците

имерсионно масло за допълнителни 
изследвания

 
Всеки микроскоп се получава с цветната образователна книга "Невидимият свят"
"Невидимият свят" е информативно ръководство, написано на лесен за разбиране език с цветни илюстрации; то е отлично 
за получаване на първите знания за микросвета. Книгата започва с преглед на историята на микроскопията; описва конструктивните 
части на микроскопа и микроорганизмите, които могат да се видят под него.
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