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Μικροσκόπια Βιολογικά
LabZZ M1 & M2 Levenhuk
Θαυμάσια όργανα για τον μικρό βιολόγο, πολύ εύκολα στη χρήση. Επιτρέπουν τη μελέτη διαφανών δειγμάτων
και συνοδεύονται από σετ πειραμάτων. Το παιδί μπορεί να παρατηρεί τις έτοιμες διαφάνειες δειγμάτων και να
παρακολουθεί την ανάπτυξη αρτεμίων σε ένα εκκολαπτήριο. Το κάθε κιτ περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για αυτό
το σκοπό.

LEV-69739, Μ1 100-300x

29,00 
LEV-69740, Μ2 100-900x

34,00 

LabZZ M3 Levenhuk
Ένα θαυμάσιο όργανο για να ικανοποιήσει την
περιέργεια ενός παιδιού. Διαθέτει όλα όσα ονειρεύεται
ένας μικρός επιστήμονας, καθώς και 100 χρήσιμα
για πειράματα αντικείμενα, όπως έτοιμες και κενές
διαφάνειες, καλύμματα, εργαλεία για την προετοιμασία
του δείγματος και υλικά για την διεξαγωγή του
πειράματος.
LEV-69741, Μ3 300-1200x

LabZZ M101 Levenhuk
Σχεδιασμένο ειδικά για τους πιο νεαρούς
εξερευνητές του μικρόκοσμου, με σώμα μοναδικής
σχεδίασης και όμορφο ημιδιαφανές χρώμα.
Περιλαμβάνει ένα σετ πειραμάτων, που περιέχει
όλα όσα χρειάζονται για ανεξάρτητη έρευνα στο
σπίτι. Με τρεις αντικειμενικούς φακούς (4x, 10x και
40x) και ένα προσοφθάλμιο δύο θέσεων WF10x-16x,
δίνει μεγέθυνση μέχρι 640x. Διαθέτει φωτισμό LED
μεταβλητής έντασης από κάτω, που επιτρέπει την
παρατήρηση διαφανών δειγμάτων.
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LEV-69731, Πορτοκαλί
LEV-69058, Μωβ
LEV-69057, Moonstone
LEV-69300, Γαλάζιο
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49,00 
49,00 
49,00 
49,00 

59,00 

Rainbow 2L Plus
Levenhuk

Rainbow 2L
Levenhuk
Εξερευνήστε τον
μικρόκοσμο με αυτό
το μικροσκόπιο, ειδικά
σχεδιασμένο για μικρούς
επιστήμονες! Περιέχει
έτοιμες διαφάνειες
για συναρπαστικές
ανακαλύψεις.

Ανθεκτικό και σταθερό,
χάρη στην κατασκευή του
από μέταλλο. Διαθέτει
ρυθμιζόμενη τράπεζα με
μεταλλικά κλιπ, συμπυκνωτή
φωτεινής δέσμης &
περιστρεφόμενο δίσκο
για ρύθμιση του κάτω
φωτισμού. Μεγεθύvσεις:

Μεγεθύvσεις: 40–400x
Περιλαμβάνονται: Κιτ
πειραμάτων, αντάπτορας
ρεύματος, οδηγίες χρήσης
και εγγύηση εφ’ όρου ζωής.
LEV-69061, Μωβ		
LEV-69062, Γαλάζιο		
LEV-69063, Κίτρινο		
LEV-69065, D2L με ψηφ. κάμερα 0.3Mpx

64–640x Περιλαμβάνονται:
Κιτ πειραμάτων, αντάπτορας
ρεύματος, οδηγίες χρήσης και
εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

94,00 
94,00 
94,00 
149,00 

LEV-69067, Μωβ		
LEV-69068, Γαλάζιο		
LEV-69070, Πορτοκαλί		
LEV-69066, Λευκό
LEV-69069, Κίτρινο

133,00 
133,00 
133,00 
133,00 
133,00 

Rainbow 50L
Levenhuk
Οι έτοιμες διαφάνειες που
περιλαμβάνονται εγγυώνται απίθανες
ανακαλύψεις αμέσως μόλις
ανοίξετε το κουτί. Μεγεθύvσεις: 40–

LEV-69071, Moonstone
LEV-69072, Μωβ		
LEV-69073, Γαλάζιο		

800x Περιλαμβάνονται: Κιτ πειραμάτων,
αντάπτορας ρεύματος, πλαστική θήκη
μεταφοράς, οδηγίες χρήσης και εγγύηση εφ’
όρου ζωής.

LEV-69074, Κίτρινο		
LEV-69075, Πορτοκαλί		

144,00 
144,00 
144,00 
144,00 
144,00 

Rainbow 50L Plus Levenhuk
Εξερευνήστε τον μικρόκοσμο με αυτό το μικροσκόπιο, ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς επιστήμονες! Οι έτοιμες διαφάνειες που περιλαμβάνονται εγγυώνται συναρπαστικές ανακαλύψεις αμέσως μόλις ανοίξετε το κουτί. Με συμπυκνωτή
φωτεινής δέσμης & περιστρεφόμενο δίσκο για ρύθμιση του
κάτω φωτισμού. Μεγεθύvσεις: 64–1280x Περιλαμβάνονται: Κιτ
πειραμάτων, αντάπτορας ρεύματος, πλαστική θήκη μεταφοράς,
οδηγίες χρήσης και εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

LEV-69076, Moonstone			
LEV-69077, Μωβ			
LEV-69078, Γαλάζιο			
LEV-69079, Κίτρινο			
LEV-69080, Πορτοκαλί			
LEV-69081, D50L Plus 2M, με ψηφ. κάμερα 2Mpx

174,00 
174,00 
174,00 
174,00 
174,00 
249,00 
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Μικροσκόπια Βιολογικά
Konuscience Konus

Βιολογικό μικροσ. (Σετ)
Celestron

CE44120

64,00 
KO5020

88,00 

Μικροσκόπιο που παρέχει από 100 έως 1200
μεγεθύνσεις. Με το ειδικό εξάρτημα που περιλαμβάνει,
μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί σαν προβολέας του
παρατηρούμενου θέματος στον τοίχο. Διαθέτει επίσης
φωτισμό από λάμπα ή ανακλώμενο από καθρέφτη και
σκληρή θήκη μεταφοράς. Περιλαμβάνονται 81 αξεσουάρ.

Μικροσκόπιο με μεταλλικό σώμα. Το σετ 28 κομματιών
περιλαμβάνει: Πλαστική θήκη, 3 αντικειμενικούς
φακούς (μεγεθύνσεις 100X, 600X & 1200X) 5 έτοιμα
παρασκευάσματα, κενές διαφάνειες για να φτιάξετε
δικά σας παρασκευάσματα, πλαστικό νυστέρι, λαβίδα,
ακίδα-δείκτη, μεγεθυντικό φακό, δείγμα αρτέμια με
εκκολαπτήριο, δείγματα από θαλασσινό αλάτι κ.α.

Βιολογικό με ψηφιακή
κάμερα Celestron

CM800 Celestron
Ανθεκτικό και σταθερό, χάρη στην
κατασκευή του εξ ολοκλήρου
από μέταλλο. Με ρυθμιζόμενη
τράπεζα με μεταλλικά κλιπ, για
να κεντράρετε τις διαφάνειες
με τα δείγματα. Οι 10 έτοιμες
διαφάνειες που περιλαμβάνονται
εγγυώνται συναρπαστικές
ανακαλύψεις αμέσως μόλις
ανοίξετε το κουτί. Άριστο
εργαλείο για εργαστήρια,
σχολεία, εξορμήσεις στη φύση
κ.α.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε
ως παραδοσιακό μικροσκόπιο
με μεγεθύνσεις
40x - 600x ή, να
συνδέσετε την
ψηφιακή κάμερα
που περιλαμβάνεται,
για την προβολή
και απεικόνιση του
παρατηρούμενου
θέματος στην οθόνη του
υπολογιστή. Ένα εργαλείο
για να ανακαλύψετε και να
μάθετε τον μικρόκοσμο!
CE44320

107,00 

Erudit Basic με θηκη
Bresser
Το μικροσκόπιο αυτό,
της σειράς Erudit Basic
της εταιρείας Bresser είναι
ένα ευέλικτο όργανο με
διόφθαλμη κεφαλή. Έτσι,
παρατηρώντας και με τα
δύο μάτια, η θέαση είναι
πιο άνετη, εργονομική και
βελτιώνει την ανάδειξη
των λεπτομερειών του
δείγματος.
OPT-5102200

4

274,00 

CE44128

164,00 

Μονοφθάλμιο 320 Base
Levenhuk
Ένα μοντέλο για επαγγελματικές
μικροσκοπικές παρατηρήσεις σε
εργαστήρια. Είναι κατάλληλο για
μορφολογικές, αιματολογικές,
βιοχημικές και άλλες μελέτες
σε εργαστήρια ιατρικών,
επιστημονικών ή ερευνητικών
κέντρων. Μια εξαιρετική
επιλογή για επιστημονικά
και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
κλινικές ή εργαστήρια.

LEV-73811,
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254,00 

Μονοφθαλμιο
700M Levenhuk

Μονοφθάλμιο D320L
Base Levenhuk

Μικροσκόπιο με μεταλλικό σώμα,
σχεδιασμένο για τη μελέτη
διαφανών δειγμάτων. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί είτε για
μελέτη είτε για χόμπι, να
βοηθήσει στην ιατρική και
στην κλινική έρευνα αλλά
και στην βακτηριοσκοπία
και στην κυστοσκοπία.

Κατάλληλο για μορφολογικές,
αιματολογικές, βιοχημικές και
άλλες μελέτες σε εργαστήρια.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
καθηγητές πανεπιστημίου για
τη διδασκαλία σε φοιτητές
ιατρικών τμημάτων. Με
ψηφιακή κάμερα 3M για
φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση
των παρατηρούμενων
αντικειμένων.

LEV-69655,

329,00 

Διοφθάλμιο 720M Levenhuk

Το τριοφθάλμιο
μικροσκόπιο 740Τ σας
επιτρέπει να διεξάγετε κλασσικές
βιολογικές μελέτες και ταυτόχρονα
να χρησιμοποιείτε για το σκοπό
αυτό σύγχρονη τεχνολογία.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα
προσάρτησης ψηφιακής
κάμερας στην τριόφθαλμη
κεφαλή, της οποίας οι κάννες των
προσοφθαλμίων έχουν διάμετρο
23.2 mm. Μεγέθυνση στο εύρος
40-2000x.

467,00 

LEV-69657,

Διοφθάλμιο 850B Levenhuk
Κατάλληλο για
έρευνα βιοχημική,
παθοανατομική,
κυτταρολογική,
αιματολογική,
ουρολογική,
δερματολογική,
βιολογική και
γενική κλινική, σε
εργαστήρια ή ιατρικά
κέντρα. Επιτρέπει την
εξέταση του δείγματος
και με τη μέθοδο
λαμπρού πεδίου (bright
field method) και με τη
μέθοδο σκοτεινού πεδίου
(dark field method).
LEV-24611,

749,00 

364,00 

Τριοφθάλμιο 740T
Levenhuk

Ένα διόφθαλμο
μικροσκόπιο
κατάλληλο για
εργαστήρια, καθώς
και για κλινική και ιατρική
έρευνα. Θα εκτιμηθεί
ιδιαίτερα από όσους
κάνουν σοβαρή
επιστημονική
έρευνα και
εργάζονται με διαφανή
δείγματα. Οι δυνατότητές
του το κάνουν κατάλληλο
για το σχολείο ή για το
χόμπι.
LEV-69656,

LEV-73812,

495,00 

Τριοφθάλμιο D870T Levenhuk
Άριστη επιλογή για
ιατρική και βιολογική
έρευνα σε υψηλές
μεγεθύνσεις, αλλά μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί
στην εγκληματολογία και στην
κοσμηματοποιία ή από συλλέκτες.
Ισχυρή ψηφιακή κάμερα 8Mpx του
μικροσκοπίου για περισσότερες
δυνατότητες: μπορείτε να
μελετήσετε αντικείμενα
στην οθόνη του υπολογιστή
σας και να αποθηκεύσετε τις πιο
ενδιαφέρουσες εικόνες για τη
συλλογή σας ή για μελλοντική
χρήση. Μεγεθύνσεις από 40x
έως 2000x
LEV-40030,

1349,00 
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Μικροσκόπια Στερεοσκοπικά
LabZZ M4 Levenhuk

1ST Levenhuk

Μια καλή επιλογή για την μελέτη
μεγάλων αντικειμένων. Ο
αντικειμενικός φακός παρέχει
2x μεγέθυνση και με τα
παρεχόμενα αξεσουάρ
θα μπορείτε να φτάσετε
μεγέθυνση μέχρι και
40x. Βολικό για την
παρατήρηση νομισμάτων,
ορυκτών, πετρωμάτων,
εντόμων ή φυτών.
Χάρη στο μικρό του
μέγεθος και βάρος, είναι
κατάλληλο για όλους τους
νέους επιστήμονες που
ενδιαφέρονται για τη
βιολογία.

Το στερεοσκόπιο αυτό διαθέτει
διοφθάλμια κεφαλή η οποία
επιτρέπει την παρατήρηση
ορυκτών, πετραδιών, νομισμάτων
και άλλων μεγάλων αντικειμένων.
Η απόσταση εργασίας του
μικροσκοπίου σας επιτρέπει
να ολοκληρώνετε εργασίες
διαφορετικής πολυπλοκότητας.
Χρήσιμο σε όλους τους λάτρεις
της φύσης, αρχαιολόγους,
βιολόγους, συλλέκτες και μηχανικούς.
Θα μπορείτε να παρατηρείτε τη δομή
των αντικειμένων και να διεξάγετε
εργασίες υψηλής ακρίβειας
με βιολογικά δείγματα.

LEV-70789

Φωτισμός LED και μεγεθ. 20x

69,00 

LEV-70404

79,00 

Labs S20 Celestron

2ST Levenhuk

Τέλειο εισαγωγικό μικροσκόπιο
σε οικονομική τιμή. Με
μεγέθυνση 20x, είναι κατάλληλο
για παρατήρηση τρισδιάστατων
αντικειμένων, όπως φύλλα,
έντομα κ.α. Ελαφρύ και
εύκολα μεταφερόμενο,
κατάλληλο για φυσιοδίφες,
χομπίστες, μαθητές &
φοιτητές. Με φωτιασμό LED και
αφαιρούμενη πλάκα τράπεζας.

Σύγχρονο οπτικό όργανο με
μεγέθυνση έως 40x που επιτρέπει
την παρατήρηση σχετικά μεγάλων
δειγμάτων, όπως ορυκτών,
κοσμημάτων, νομισμάτων και
άλλων αντικειμένων. Ανεκτίμητο
μικροσκόπιο για επιστημονική
έρευνα και τη μελέτη
αρχαιολογικών, βιολογικών και
τεχνολογικών αντικειμένων,
κοσμημάτων, αντικών κ.ά.
Ιδανικό για σχολεία και άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Περιλαμβάνονται δύο δείγματα
εντόμων.
CE44207

109,00 

144,00 

LEV-35322

3ST Levenhuk

5ST Levenhuk

Αξιόπιστο μικροσκόπιο με διόφθαλμη κεφαλή
κεκλιμένη κατά 45ο
και σχετικά μεγάλη
απόσταση εργασίας,
η οποία σας επιτρέπει
να μελετήσετε όχι μόνο
επίπεδα δείγματα αλλά και
πιο μεγάλα αντικείμενα.
Ιδανικό για επαγγελματίες,
όπως βιολόγοι, γεωλόγοι,
κοσμηματοποιοί κ.λπ. Η εικόνα
που αποδίδει επιτρέπει τη
μέτρηση των διαστάσεων του
αντικειμένου με μεγάλη
ακρίβεια.

Κατάλληλο για χρήση στο σπίτι αλλά και
σε επαγγελματικό εργαστήριο. Μπορείτε
να μελετήσετε γεωλογικά δείγματα,
κοσμήματα, ρολόγια, υφάσματα,
αγροτικά προϊόντα κ.ά. Με
συνδυασμό ενός προσοφθαλμίου
WF10x και δύο αντικειμενικών
φακών 2x και 4x, δίνει μεγεθύνσεις
20x και 40x. Η διόφθαλμη κεφαλή
του έχει κλίση 60ο, έτσι ώστε να
μπορείτε να παρατηρείτε τα δείγματα
για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς
να κουράζεστε. Η άνω και η κάτω
πηγές φωτισμού παρέχουν το
απαραίτητο φως.

LEV-35323
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259,00 

LEV-35321

389,00 
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Crystal-Pro Zoom
Konus
Ισχυρό μικροσκόπιο με τριοφθαλμική
κεφαλή που δίνει μεγεθύνσεις 7 - 45x
με μια καινοτομία: τη βάση με τον
εκτεινόμενο βραχίονα που μπορεί πλήρως
να περιστραφεί και να ρυθμιστεί ώστε
να είναι κατάλληλη για ειδικές εργασίες.
Με δύο προσοφθάλμιους ευρέως πεδίου
WF 10x, κοχλίες εστίασης και στις δύο
πλευρές, ρύθμιση διακορικής απόστασης
και διοπτρική ρύθμιση. Μπορούμε να
φωτογραφήσουμε με τον κλασικό τρόπο
ή να μεταφέρουμε την εικόνα των ειδών
που παρατηρούμε, στον υπολογιστή, για
ψηφιακή φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή
απλή παρατήρηση.

KO5424, Crystal-Pro Zoom

1194,00 

Μικροσκόπια Τσέπης
Zeno Cash Levenhuk
Μεγεθυντικά εργαλεία με
ενσωματωμένο φωτισμό LED που
μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για
έλεγχο γνησιότητας χαρτονομισμάτων.
Μικρά και ελαφριά ώστε εύκολα να τα
παίρνετε μαζί σας σε επαγγελματικές
συναντήσεις ή στα ταξίδια σας. Η
σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με έναν
ή περισσότερους τύπους φωτισμού.
Κάποια μικροσκόπια έχουν μανταλάκια
για την προσάρτηση smartphone.

LEV-74107, ZC2 μεγεθ. 60x		
LEV-74112, ZC10 μεγεθ. 60x - 100x		
LEV-74113, ZC12 μεγεθ. 40x - 60x		
LEV-74114, ZC14 μεγεθ. 80x - 120x		
LEV-74115, ZC16 μεγεθ. 100x - 150x

11,00 
19,00 
24,00 
29,00 
35,00 

Konusclip, Konus
Φωτογραφήστε τον μικρόκοσμο
μέσα από το smartphone σας! Ισχυρά
μικροσκόπια τσέπης, που χωράνε
παντού, χρήσιμα σε διάφορες
περιστάσεις. Παρέχουν μεγεθύνσεις
20x και zoom από 60x-100x. Μπορεί
να χρησιμοποιηθούν άριστα
προσαρμοσμένα σε ένα smartphone,
είτε απλώς κρατημένα στο χέρι σαν ένα
ισχυρό μικροσκόπιο. Με φωτισμό LED
και επιπλέον UV για αναγνώριση πλαστών
χαρτονομισμάτων. Περιλαμβάνονται:
Μπαταρίες, θήκη

KO3711, Konusclip -2, 20x

19,00 
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KO3710, Konusclip 60x-100x zoom

33,00 
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Μικροσκόπια Ψηφιακά
DTX 30 Levenhuk

DTX 50 Levenhuk

Το μικροσκόπιο αυτό
δίνει μεγέθυνση 20-230x,
συνδέεται με θύρα USB
και είναι εφοδιασμένο
με ψηφιακή κάμερα
2 Mpx, που σας
επιτρέπει να παίρνετε
φωτογραφίες
και βίντεο των
παρατηρούμενων
δειγμάτων.

Ένα σύγχρονο ψηφιακό
μικροσκόπιο USB που
δίνει μεγέθυνση έως
400x, εφοδιασμένο
με μια ψηφιακή
κάμερα 1.3 Mpx,
που σας επιτρέπει
να παίρνετε
φωτογραφίες
και βίντεο των
παρατηρούμενων
δειγμάτων.

Λογισμικό για Windows και Mac.
LEV-61020

79,00 

LEV-61021

84,00 

DTX 90 Levenhuk

LCD DM 200 Levenhuk

Εξοπλισμένο με κάμερα 5
Mpx, παρέχει μεγέθυνση
εύρους 10x-300x.
Έρχεται με ειδικό
τρίποδο και βάση με
κλίμακα μέτρησης
και δύο κλιπ για τη
στερέωση του δείγματος
κάτω από την κάμερα.

Το μικροσκόπιο διαθέτει
έγχρωμη οθόνη LCD
4.3 ιντσών και αποδίδει
φωτεινές πολύχρωμες
εικόνες υψηλής
αντίθεσης. Η μεγέθυνση
κυμαίνεται από 17x έως
220x, ενώ το οπτικό τμήμα
του μικροσκοπίου παρέχει
μεγέθυνση στο εύρος
17-22x.

Λογισμικό για Windows και
Mac.
LEV-61022

109,00 

LEV-76827

LCD DM 500 Levenhuk

Το μοντέλο αυτό
είναι μικροσκόπιο για
μελέτη οποιωνδήποτε
διαφανών, ημιδιαφανών
ή αδιαφανών
αντικειμένων. Είναι
κατάλληλο για μελέτη
δειγμάτων φυτών,
εντόμων και άλλων
διαφανειών έτοιμων
προς χρήση

LCD DM 700 Levenhuk
Ψηφιακό μικροσκόπιο
με μεγάλη οθόνη
LCD. Το μικροσκόπιο
αυτό είναι κατάλληλο
για τη μελέτη
αντικειμένων όπως:
ίνες υφάσματος,
έντομα, κέρματα,
φυτά καθώς και
διάφοροι μηχανισμοί
και εξαρτήματα
ηλεκτρονικών
συσκευών.
LEV-76825

LEV-76826

8

129,00 

94,00 

139,00 
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DTX TV Levenhuk

DTX 500 Levenhuk

Το DTX TV σας δίνει τη δυνατότητα να
παρατηρείτε τα υπό μελέτη δείγματα
στην οθόνη της τηλεόρασης ή του
υπολογιστή. Περιλαμβάνονται
καλώδια USB και HDMI, ώστε να
επιλέξετε τον πιο βολικό τρόπο
σύνδεσης. Μεγεθυνσεις 10–200,
κάμερα 3 MP, συμβατό με Windows και Mac OS

Με ενσωματωμένη οθόνη
LCD 3,5΄΄ σας επιτρέπει να
μελετάτε δείγματα υπό
μεγεθύνσεις από 20x έως
500x και να αποθηκεύετε τα
αποτελέσματα της δουλειάς
σας σε μια κάρτα microSD
υπό τη μορφή στιγμιότυπων
ή βίντεο. Διαθέτει
ενσωματωμένες λάμπες LED.
Λογισμικό για Windows και Mac.

LEV-70422

209,00 
LEV-61024

239,00 

Μικροσκόπια με απομακρυσμένο έλεγχο
DTX RC1
Levenhuk

DTX RC2
Levenhuk

Σύγχρονο ψηφιακό όργανο,
απαραίτητο για μελέτη
αντικειμένων όπως: κοσμήματα,
μηχανισμοί ρολογιών, πλακέτες
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
και άλλα μικρά πολύπλοκα
αντικείμενα.

Ένα σύγχρονο όργανο,
με ψηφιακή και οπτική
μεγέθυνση. Διαθέτει
φωτισμό τοποθετημένο
σε εύκαμπτα καλώδια
και ασύρματο
τηλεχειριστήριο
με πολυάριθμες
λειτουργίες.

LEV-76821

149,00 

LEV-76822

DTX RC3 Levenhuk
Σχεδιασμένο για
μελέτη αντικειμένων
και διεξαγωγή
μετρήσεων. Η εικόνα
του δείγματος μπορεί
να παρουσιάζεται
στην ενσωματωμένη
οθόνη LCD, σε
οθόνη υπολογιστή
ή σε άλλη εξωτερική
οθόνη. Εξαιρετική επιλογή
για τον εξοπλισμό ενός
κέντρου εξυπηρέτησης
ή ενός εργαστηρίου
ωρολογοποιού ή για
κοσμηματοπωλεία.

LEV-76823

294,00 

184,00 

DTX RC4 Levenhuk
Το μικροσκόπιο αυτό σας επιτρέπει να μελετήσετε
δείγματα υπό μεγέθυνση, καθώς επίσης, να
τραβήξετε φωτογραφίες και να καταγράψετε βίντεο
αυτών. Η ποιότητα
είναι πραγματικά
εντυπωσιακή: ο
ενσωματωμένος
αισθητήρας σας
επιτρέπει να
καταγράψετε
φωτογραφίες και
βίντεο Ultra HD
ανάλυσης! Αποτελεί
εξαιρετικό βοηθό για
μελέτη αντικειμένων όπως:
πλακέτες ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων, κοσμήματα και
γεωλογικά δείγματα.
LEV-76824

434,00 

www.planitario.gr
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Μικροσκόπια Ψηφιακά
Infiniview Celestron

Χειρός PRO, με βάση
Celestron

Χρήσιμο τόσο έξω στο πεδίο
όσο και στην αίθουσα
διδασκαλίας. Με οθόνη LCD
3,5΄΄, επαναφορτιζόμενη
μπαταρία λιθίου & κάμερα
5ΜΡ για φωτογράφηση
ή μικρής διάρκειας λήψη
βίντεο. Με το λογισμικό
Capture Pro (περιλαμβάνεται)
επεξεργαστείτε τις εικόνες στον
υπολογιστή σας ή δείτε τις
σε οθόνη τηλεόρασης,
κατευθείαν από το
μικροσκόπιο.

Το ψηφιακό μικροσκόπιο αυτό παρέχει
από 20-200x και είναι σχεδιασμένο για τον
«ψαγμένο» ερασιτέχνη ή τον επαγγελματία,
κατάλληλο για εργασίες
εντομολογίας, βιομηχανικό
ή εργαστηριακό έλεγχο
ποιότητας, επιθεώρηση
συστατικών, ιατρική εξέταση,
επιστημονική έρευνα,
τεκμηρίωση εγκληματολογίας
και άλλες πολλές εφαρμογές.
CE44308

189,00 
CE44360

Digiscience Konus

264,00 

LCD II Celestron

Μια πραγματική εξέλιξη στην
κατηγορία μικροσκοπίου, καθώς
λειτουργεί τόσο ως βιολογικό όσο
και ως στερεοσκοπικό μικροσκόπιο.
Μπορείτε να παρατηρήσετε
είτε παρασκευάσματα
σε διαφάνειες είτε μικρά
αντικείμενα. Πλήρως
ψηφιακό, με οθόνη LCD 5΄΄,
επαναφορτιζόμενη μπαταρία
και κάρτα SD για λήψη
φωτογραφιών και εγγραφή
βίντεο. Λογισμικό για Windows

Επαγγελματικού επιπέδου
βιολογικό μικροσκόπιο,
σε προσιτή τιμή. Με
έγχρωμη TFT οθόνη LCD
3.5΄΄και κάμερα 5 MP,
αισθητήρα CMOS και
δυνατότητα λήψης βίντεο
30fps. Μεγέθυνση 40x - 1600x
με ψηφιακό ζουμ. Η οθόνη
LCD περιστρέφεται 180ο,
ώστε να μπορείτε εύκολα να
μοιραστείτε τις ανακαλύψεις
σας με τους άλλους. Με
έξοδο TV για να εμφανιστεί
η εικόνα σε τηλεόραση ή σε
προβολέα.

και Mac. Συνδέεται και με
τηλεόραση.

KO5024, μεγεθ/σεις 10-300x

289,00 

CE44341

344,00 

Κάμερες μικροσκοπίων Levenhuk
Ψηφιακές κάμερες που κάνουν το μικροσκόπιό σας μια σύγχρονη
ψηφιακή συσκευή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις στιγμές
των παρατηρήσεών σας, να φωτογραφίσετε ή ακόμα και να
καταγράψετε ένα βίντεο ολόκληρης της
διαδικασίας παρατήρησης. Χρήσιμη
κατά τη διάρκεια διαλέξεων και
παρουσιάσεων. Συνδέεται με
υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή
μέσω καλωδίου USB. Περιλαμβάνεται
CD με ειδικό λογισμικό για
επεξεργάσία εικόνων.

LEV-70352, M35 BASE, 0.3Mpx, 640x480px		
LEV-70353, M130 BASE, 1.3Mpx, 1280x1024px		
LEV-70354, M200 BASE, 2Mpx, 1600x1200px		
LEV-70355, M300 BASE, 3Mpx, 2048x1536px		
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69,00 
84,00 
99,00 
134,00 

Προσοφθάλμια κάμερα
MikrOkular Full HD Bresser
Καταγράψετε στιγμιότυπα και βίντεο, ώστε να
κρατάτε αρχείο των παρατηρήσεών σας ή να τις
μοιράζεστε με άλλους. Κατάλληλη για χόμπι, για
το σχολείο και για την εργασία. Περιλαμβάνει
αντάπτορες για διάφορα μικροσκόπια και
τηλεσκόπια, καθώς και
λογισμικό καταγραφής
συμβατό με
Win7/8/10.

OPT-5913650, 1920x1080 px

www.planitario.gr

77,00 

Αξεσουάρ μικροσκοπίων
Αντάπτορες προσαρμογής Smartphone σε μικροσκόπια
Χρησιμοποιήστε τους αντάπτορες για να
προσαρμόσετε το κινητό τηλέφωνο σας
στο προσοφθάλμιο του τηλεσκοπίου, της
διόπτρας, των κιαλιών ή του μικροσκοπίου σας.
Καταγράψτε μοναδικές εικόνες της φύσης, της
άγριας ζωής και του νυχτερινού ουρανού με τον
πιο απλό και ανέξοδο τρόπο!
Levenhuk, LEV-68766

45,00 

Bresser, OPT-4914911,

35,00 

Έτοιμα παρασκευάσματα μικροσκοπίων

Περισσό
παρασκευ τερα
ά
αναλυτικέ σματα και
ς περιγρα
φές
θα βρείτε
στο

www.plan

itario.gr

LEV-72868 Set (12 τεμ.) - C12 Πλάσματα
LEV-72869 Set (12 τεμ.) - P12 Φυτά 		
LEV-72870 Set (24 τεμ.) - CP 24 Φυτά & πλάσματα

24,00 

LEV-66830 Κιτ πειραμάτων Κ50
•
•
•
•
•
•

Εγχειρίδιο χρήσης (στα αγγλικά)
Τσιμπίδα
Σταγονόμετρο
Μικροτόμο
Φιάλη με μαγιά
Φιάλη με θαλασσινό αλάτι

•
•
•
•
•

Κενές διαφάνειες (5 τεμάχια)
Εκκολαπτήριο για την Αρτέμια (έντομο)
Φιάλη με Αρτέμια
5 δείγματα: άκρο μύγας, κρεμμύδι,
βαμβάκι, φέτα κορμού δέντρου, πεύκο
Κάλυμμα για τη σκόνη

15,00 
32,00 
34,00 
43,00 
39,00 
89,00 
124,00 

LEV-29279 Set (10 τεμ.+12 κενά)- Διάφορα θέματα
LEV-29276 Set (18 τεμ.+24 κενά)- Διάφορα θέματα
LEV-29277 Set (20 τεμ.+24 κενά)- Διάφορα θέματα
LEV-29278 Set (38 τεμ.+24 κενά) -Διάφορα θέματα
CE44410

Set (25 τεμ.) - Διάφορα θέματα

LEV66685 Set (80 τεμ.) - Διάφορα θέματα
CE44412

13,00 
13,00 
18,00 

Set (100 τεμ.) - Διάφορα θέματα

KO4877

Set (10 τεμ.)- Βακτήρια, απλοί οργανισμοί

KO4960

Set (10 τεμ.)- Σετ εκμάθησης επιστήμης

KO4963

Set (10 τεμ.)- Σετ εκμάθησης βιολογίας

KO4910

Set (10 τεμ.)- Ανθρώπινοι ιστοί (Α’ σειρά)

KO4911

Set (10 τεμ.)- Ανθρώπινοι ιστοί (Β’ σειρά)

ΚΟ4881

Set (10 τεμ.)- Αναπαραγωγή φυτών

ΚΟ4862

Set (10 τεμ.)- Αναπαραγωγή ζώων

ΚΟ4981

Set (15 τεμ.)- Ζωολογία, Αναπαραγωγή ασπόνδυλων 		

ΚΟ4982

Set (15 τεμ.)- Βοτανολογία, Μύκητες, λειχήνες & βρυόφυτα

ΚΟ4987

Set (25 πλακίδια) - Το ανθρώπινο σώμα, Η δομή των οργάνων

KO4976

Set (25 πλακίδια) - Γενική βιολογία

KO4980

Set (25 πλακίδια) - Ζωολογία, Έντομα

KO5070

Γυάλινες αντικειμενοφόρες πλάκες 50τεμ. 75x25x1,2mm

LEV-16281

Γυάλινες αντικειμενοφόρες πλάκες 50τεμ. 76x25x1-1,2mm

KO5072

Καλυπτρίδες παρασκ. 100τεμ. 18x18mm

LEV-16282

Καλυπτρίδες παρασκ. 100τεμ.

		

			

			
		

24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 
24,00 

38,00 
38,00 
59,00 
59,00 
59,00 

14,00 
11,00 
11,00 
11,00 
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Μεγεθυντικοί φακοί
Zeno Handy μεταλλικός,
Levenhuk
Με πλαίσιο κατασκευασμένο από μέταλλο, ελαφρύς,
αξιόπιστος και πολύ άνετος στο κράτημα. Δεν θα
κουραστείτε ακόμα κι αν το χρησιμοποιείτε για ώρες.

Zeno Handy, Levenhuk
Ελαφρύς, αξιόπιστος και πολύ άνετος στο κράτημα με
πλαστικό πλαίσιο. Ένας τέλειος βοηθός στην εξέταση
φωτογραφιών ή εικονογραφήσεων σε άλμπουμ, καθώς και στον
έλεγχο κοσμημάτων.

LEV-74045, ZH3 Ø 50mm, Μεγέθυνση: 5x
LEV-74046, ZH5 Ø 65mm, Μεγέθυνση: 5x
LEV-74051, ZH15 Ø 38mm, Μεγέθυνση: 6x
LEV-74052, ZH17 Ø 50mm, Μεγέθυνση: 5x
LEV-74053, ZH19 Ø 60mm, Μεγέθυνση: 5x
LEV-74054, ZH21 Ø 65mm, Μεγέθυνση: 5x
LEV-74055, ZH23 Ø 75mm, Μεγέθυνση: 3x
LEV-74056, ZH25 Ø 90 & 21mm, Μεγέθ.: 2-6x
LEV-74057, ZH27 Ø 100 & 20mm, Μεγέθ.: 2-4x

4,00 
5,00 
5,50 
6,00 
6,50 
7,00 
10,00 

LUX-50, Konus
Μεγεθύνει φωτίζοντας
ταυτόχρονα, ώστε να μη σας
διαφεύγει καμία λεπτομέρεια.
Ένθετος φακός με 5x μεγέθυνση,
κίτρινο πλαστικό σώμα.
Μεγεθ.: 2.5x, Ø 50mm
Λειτουργεί με 2 μπαταρίες (δεν
περιλαμβάνονται)

LEV-74047, ZH7 Ø 75mm, Μεγέθυνση: 3x
LEV-74048, ZH9 Ø 90 & 21mm, Μεγέθ.: 2-6x
LEV-74049, ZH11 Ø 100 & 20mm, Μεγέθ.: 2-4x
LEV-74050, ZH13 Ø 110 & 25mm, Μεγέθ.: 2-4x

5,00 
6,00 
6,50 
7,00 
8,00 
9,00 

Zeno Handy με φως,
Levenhuk
Εξοπλισμένος με φως ώστε να σας
βοηθήσει να εργαστείτε ακόμα και
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Το πλαίσιο και η λαβή
του μεγεθυντή είναι
κατασκευασμένα από
πλαστικό. Λειτουργεί
με 2 μπαταρίες (δεν
περιλαμβάνονται)
LEV-74058, ZH31 Ø 65mm, Μεγέθ.: 4x
LEV-74059, ZH33 Ø 75mm, Μεγέθ.: 3x

KO3376

7,00 

LEV-74060, ZH35 Ø 90 & 21mm, Μεγέθ.: 2-6x (λευκό)
LEV-74061, ZH37 Ø 90 & 21mm, Μεγέθ.: 2-6x
LEV-74062, ZH39 Ø 90 & 21mm, Μεγέθ.: 2-6x

Quicklens-2, (τσέπης)
Konus
Kομψός μεγεθυντικός
φακός, σχεδιασμένος έτσι
ώστε να σας συνοδεύει
παντού και με ασφάλεια.
Διαστάσεις: 40mm x 50mm
Μεγέθυνση: 5x

KO3240

5,00 

LABZZ MG με πυξίδα, Levenhuk
Μόνο ένας τέτοιος ισχυρός μεγεθυντικός φακός μπορεί να
βοηθήσει στην εξέταση του κελύφους ενός εντόμου ή της
επιφάνειας ενός ασυνήθιστου
ορυκτού, να βρει μια ένδειξη
για μια υπόθεση ενός
ντετέκτιβ ή να εντοπίσει
ένα ζώο ακολουθώντας τα
ίχνη του σε ένα πάρκο.

LEV-70811, MG1 Ø 60mm, Μεγέθυνση:3x & 8x
LEV-70812 , MG3 Ø 90mm, Μεγέθυνση:3x & 8x
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8,00 
9,00 
10,00 
10,00 
11,00 
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8,00 
8,00 

Zeno Handy, Levenhuk

Zeno Read, Levenhuk
Με ορθογώνιο φακό και λαβή με μεταβλητή γωνία κλίσης.
4 φώτα LED φωτίζουν περιμετρικά του φακού και η
φωτεινότητα τους ρυθμίζεται με ένα διακόπτη στη λαβή.
Απαιτούνται μπαταρίες για το φως (δεν περιλαμβάνονται).

Διαθέτει πλαστικό πλαίσιο και φως με διακόπτη στην λαβή.
Ελαφρύς, αξιόπιστος και πολύ άνετος στο κράτημα. Δεν θα
κουραστείτε ακόμα κι αν τον
χρησιμοποιείτε για ώρες.
Απαιτούνται μπαταρίες
για το φως (δεν
περιλαμβάνονται).

LEV-74063, ZH41 Ø 90 & 21mm, Μεγέθ.: 2-6x
LEV-74064, ZH43 Ø 30mm, Μεγέθυνση: 10x
LEV-74066, ZR10 Ø 80x80mm, Μεγέθ.: 2-6x (λευκός)
LEV-74067, ZR10 Ø 80x80mm, Μεγέθ.: 2-6x (μαύρος)

14,00 
14,00 

12,00 
13,00 

Zeno Read, Levenhuk
Με ορθογώνιο φακό, λαβή με μεταβλητή
γωνία κλίσης και ένα φως LED δίπλα στον
φακό. Απαιτούνται μπαταρίες για το φως (δεν

Zeno Read, Levenhuk
Ορθογώνιος φακός , ελαφρύς στο χέρι με ευκρινή εικόνα χωρίς
οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις. Με φωτισμό LED. Απαιτούνται

περιλαμβάνονται).

μπαταρίες για το φως (δεν περιλαμβάνονται).
* Ο κωδικός LEV-74069 διαθέτει λαβή με μεταβλητή γωνία κλίσης

LEV-74100, ZR16 Ø 110x60mm, Μεγέθ.: 2x
LEV-74101, ZR18 Ø 110x60mm, Μεγέθ.: 2x

18,00 
19,00 

15,00 
22,00 
20,00  Zeno Multi,

LEV-74068, ZR12 Ø 45x45mm, Μεγέθ.: 4x
LEV-74069, ZR14 Ø 100x60mm, Μεγέθ.: 2-6x
LEV-74102, ZR20 Ø 125x77mm, Μεγέθ.: 2,5x

Levenhuk
Μεταλλικός
Konus

Διαθέτουν φωτισμό LED και
εναλλάξιμους φακούς με
διαφορετικές διαμέτρους και
μεγεθύνσεις.

Αναδιπλούμενος
ισχυρός μεγεθυντικός
φακός με μεταλλικό
σώμα.
KO3052, 8x χρυσό χρώμα
KO3056, 6x με φωτισμό led

LEV-72602, ML5 Ø 37/50mm, Μεγέθ.: 5/16x		
LEV-72603, ML7 Ø 37/65mm, Μεγέθ.: 3/16x		

24,00 
29,00 

LEV-72604, ML9 Ø 37/50/65mm, Μεγέθ.: 3/10/16x
LEV-72605, ML11 Ø 37/65/75mm, Μεγέθ.: 2,5/6/16x

Linen Tester Konus

Lux-90, Konus

Μικρό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο, χρήσιμο
σε όσους ασχολούνται με τη μελέτη μικρών
λεπτομερειών. Διαθέτει φωτισμό LED

Διαθέτει διπλό φωτισμό LED για ακόμη πιο ξεκούραστο
διάβασμα.

Μεγεθύνσεις: 10x
KO3025

19,00 

22,00 
22,00 
27,00 
27,00 

Διάμετρος: 90mm, Μεγεθύνσεις: 2,5x, Βάρος:120 g
Περιλαμβάνονται μπαταρίες

KO3379

15,00 

www.planitario.gr
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Μεγεθυντικοί φακοί με βάση
Zeno Vizor N2, Levenhuk

Zeno,
Levenhuk

Φοριέται σαν μενταγιόν! Συνοδεύεται
από κορδόνι για να τον κρεμάτε
στον λαιμό και από μια βάση για
τοποθέτηση στο γραφείο σας.

Απαραίτητο βοήθημα για κάθε
τεχνίτη. Διαθέτει εύκαμπτο
λαιμό, ενσωματωμένη φωτεινή
πηγή, πιάστρες για μικρά
αντικείμενα και εργαλεία
καθώς και δύο φακούς που
συνδυάζονται μεταξύ τους.

Ø 25 & 100 mm, Μεγέθ.: 2,5 & 5x

LEV-69675,

15,00 

LEV-70441, D3, Ø 65 & 17mm, Μεγέθ.:3,5 & 12x
LEV-70445, D11, Ø 90 & 34mm, Μεγέθ.:2,5 & 7,5/10x

19,00 
29,00 

Zeno Desk,
Levenhuk
Κλασικό μοντέλο γραφείου με
εύκαμπτο λαιμό, διπλό φακό και
ενσωματωμένο φωτισμό.
*Τα μοντέλα D1 & D9 μπορούν να
τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια
με τη βοήθεια της πιάστρας τους.

LEV-70440,D1, Ø 90mm, Μεγέθυνση: 3x
LEV-70442,D5, Ø 107 & 24mm, Μεγέθ.: 2 & 6x
LEV-70444,D9, Ø 130 & 22mm, Μεγέθ.: 2 & 5x

24,00 
29,00 
29,00 

Zeno Lum, Levenhuk
Στερεώστε τον σε διαφορετικές θέσεις και
γυρίστε το φακό σε διαφορετικές γωνίες.
Λόγω του αρθρωτού βραχίονα και μπορεί να
προσαρτηθεί σε σταθερή επιφάνεια, όπως
τραπέζι ή ράφι, με έναν σφιγκτήρα. Στιβαρή
σχεδίαση, υψηλής ποιότητας εικόνα.

LEV-74083, ZL11 Lum (φθορίου), Ø 125mm, Μεγέθ.: 2x
LEV-74086, ZL17 Led, Ø 125mm, Μεγέθ.: 2x

Zeno Lum, Levenhuk

Zeno Lamp, Levenhuk

Διαθέτει φακό με εύκαμπτο
λαιμό, ανθεκτική βάση και έχει
ενσωματωμένο φως το οποίο
φωτίζει ομοιόμορφα τον χώρο
εργασίας κάτω από τον φακό.

Μπορείτε να στερεώσετε τον
μεγεθυντικό φακό σε σταθερή
επιφάνεια, όπως τραπέζι ή ράφι,
με έναν σφιγκτήρα και να γυρίσετε
το φακό σε διαφορετικές γωνίες,
λόγω του βραχίονα.

59,00 

LEV-74091, ZL27 Led, Ø
170mm, Μεγέθ.: 2 & 2,5x

229,00 
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LEV-74087, ZL19,
Ø 160 & 125mm,
Μεγέθ.: 2 & 6x

144,00 

LEV-74079, ZL5, Ø 90 & 21mm,

Μεγέθ.: 2 & 3x

89,00 
134,00 

www.planitario.gr

Μεγεθυντικοί φακοί - γυαλιά κάσκες
Zeno Vizor Levenhuk
Μια επαγγελματική συσκευή σχεδιασμένη για τη μελέτη μικρών αντικειμένων ή για μακράς
διαρκείας εργασία ακριβείας. Ο μεγεθυντικός φακός στερεώνεται στο κεφάλι με έναν
ρυθμιζόμενο ιμάντα. Οι εναλλάξιμοι φακοί είναι φτιαγμένοι δίνουν εικόνα υψηλής
ποιότητας και κοντράστ. Ο ενσωματωμένος φωτισμός επιτρέπει τη χρήση
ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό ή σε πλήρη σκοτάδι.
LEV-72611, H7, 1/1.5/2/2,5/3,5/8x
LEV-72613, HR2, 1.5/2/8x
LEV-72614, HR4, 1.5/2/2,5/3/3,5/8x
LEV-72615, HR6, 1/1.5/2/2,5/3,5/8x

27,00 
27,00 
29,00 
48,00 

Zeno Vizor H3, Levenhuk

Zeno Vizor Led, Levenhuk
Η κάσκα κεφαλής είναι ένας συμπαγής φορητός
μεγεθυντικός φακός που παρέχει τέσσερα επίπεδα
μεγέθυνσης. Το στερεώσετε στο κεφάλι σας πολύ εύκολα
χρησιμοποιώντας το
ειδικό λουρί με Velcro.
Τα χέρια σας θα
είναι ελεύθερα,
επιτρέποντάς
σας να
πετύχετε κάθε
είδους εργασία.

Πολύ βολικός για επαγγελματική ή οικιακή εργασία
με μικρά αντικείμενα. Τοποθετείται στο κεφάλι με
λουρί ρυθμιζόμενου μήκους, αφήνοντας τα χέρια
σας ελεύθερα. Μπορείτε να κεντήσετε, να εξετάσετε
μηχανισμούς ρολογιών, να συγκολλήσετε πίνακες
κυκλωμάτων ή να εργαστείτε με τρισδιάστατα μοντέλα.
Μεγεθ. φακού: 1,2/1,8/2,5/3,5x, Διάσταση 87x30 mm (2 τεμ)

LEV-69670,
LEV-69668, H1, 1.5/3/6,5/8x
LEV-69669, H2, 1.5/3/6,5/8x

20,00 

14,00 
15,00 

Vuemax - 2, Konus
Σχεδιασμένη να συνδυάζει την απόδοση και την άνεση, αυτή η κάσκα
προσφέρει μια τρισδιάστατη εικόνα με πολλαπλές επιλογές σε μεγεθύνσεις
και χρήση φωτός. Κατάλληλη για οδοντίατρους, κτηνίατρους, μηχανικούς
και πολλούς άλλους επαγγελματίες, σε βιομηχανικές εφαρμογές καθώς και
σε ασχολίες και χόμπι όπως η ραπτική, κέντημα, διάβασμα, κ.ά. Βάρος: 200gr

KO3806

44,00 

Καθαριστικά οπτικών
Καθαρίστε με ασφάλεια τα οπτικά σας
Ο καθαρισμός των οπτικών επιφανειών δεν είναι μια
διαδικασία που πρέπει να γίνεται συχνά. Κυρίως,
όμως, δεν πρέπει να γίνεται με οποιοδήποτε μέσο και
οποιονδήποτε τρόπο. Μη διακινδυνεύετε την απόδοσή
τους. Καθαρίστε τα με τα κατάλληλα μέσα και με τον
κατάλληλο τρόπο.
Baader, BA-2905000, Πανί καθáρισμού
Baader, BA-2905007, Υγρό καθαρισμού
Levenhuk, LEV-29282, Πανί καθáρισμού
Levenhuk, LEV-51446, Lens Pen
Celestron, CE93575, Lens Pen

7,00 
15,00 
6,00 
14,00 
19,00 
www.planitario.gr
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Κεντρική διανομή & κατάστημα λιανικής:
Αντ. Τρίτση 15-17, ΠΥΛΑΙΑ (έναντι Sports
Arena ΠΑΟΚ Φοίνικα), ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 541 826, 2310 533902

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Σάββατο: 10 πμ – 6 μμ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
Γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο
Tο ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη εταιρία εισαγωγής και εμπορίας οργάνων παρατήρησης της φύσης
και του ουρανού (τηλεσκόπια, κιάλια, διόπτρες, μικροσκόπια, μετεωρολογικοί σταθμοί κ.ά). Προμηθεύουμε οπτικά
όργανα σε πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών.
Φιλική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας, στους οποίους συγκαταλέγονται επιστήμονες φυσικοί, εξειδικευμένοι
τεχνικοί κ.ά, μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή επιλογή. Ειδικά αν είστε στο ξεκίνημά σας, αυτή η βοήθεια είναι
πολύτιμη, εφόσον θέλετε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.
Φυσική παρουσία
Στο κατάστημά μας μπορείτε να δείτε τα προϊόντα, να τα συγκρίνετε, και να ακούσετε μια ενημερωμένη άποψη, πριν
καταλήξετε σε οποιαδήποτε αγορά.
Τεχνική υποστήριξη και after sale service
Αλλά και μετά την αγορά σας, πάλι εδώ είμαστε. Στη διάθεσή σας για κάθε απορία, καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη,
εκτέλεση εγγύησης και ό,τι άλλο ενδέχεται να σας απασχολήσει. Για τα περισσότερα όργανα παρατήρησης που
εισάγουμε, τηλεσκόπια, μικροσκόπια κλπ, μεταφράζουμε αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
Επίσημος ή αποκλειστικός αντιπρόσωπος
Το ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης είναι επίσημος διανομέας και, σε πολλές περιπτώσεις, αποκλειστικός αντιπρόσωπος
μερικών από τις πιο μεγάλες εταιρείες στον κόσμο στον χώρο του εξοπλισμού αστρονομίας και παρατήρησης της φύσης.

