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Σετ 2, Τηλεσκόπιο - Μικροσκόπιο 
Discovery Levenhuk
Το σετ αυτό με την υπογραφή του Discovery Channel περιλαμβάνει 
δύο οπτικά όργανα. Το μικροσκόπιο θα σας βοηθήσει να 
μελετήσετε τον μικρόκοσμο, ενώ το τηλεσκόπιο θα σας 
εισάγει στον κόσμο της Αστρονομίας. Στη συσκευασία επίσης, 
περιλαμβάνονται διάφορα αξεσουάρ που θα χρειαστείτε για τις 
παρατηρήσεις σας, καθώς και για τη διεξαγωγή πειραμάτων, αλλά 
και το επιμορφωτικό βιβλίο «Το κενό που δεν είναι άδειο».

Σετ 3 Τηλεσκόπιο - 
Μικροσκόπιο - Κιάλια Discovery 

Levenhuk
Το σετ αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για αρχάριους 

που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με οπτικά 
όργανα και θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές 

τους ως προς τη χρήση και τις εφαρμογές τους. 
Περιλαμβάνει τηλεσκόπιο, κιάλια, μικροσκόπιο 
και περισσότερα από 30 αξεσουάρ, αλλά και το 

επιμορφωτικό βιβλίο «Το κενό που δεν είναι άδειο».

Χαρακτηριστικά Κωδ.: LEV-79163,  Τηλεσκόπιο Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 
50mm, Εóô. áðüóôáóç: 500mm, Εστ. Λόγος: f/10,  ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 100x   
Μικροσκόπιο Κεφαλή: Μονόφθαλμη, Μεγέθυνση:  75- 900 x, Περιστρεφόμενο 
ρύγχος: 3 αντικειμενικοί φακοί, Φωτισμός: καθρέφτης, LED
ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ επιτραπέζια στήριξη, 2 προσοφθάλμια  H5mm 
& ανορθωτικό 18 mm, ερευνητής 2x, διαγώνιο, το βιβλίο «Το κενό που δεν είναι 
άδειο», διαφάνειες με δείγματα & κενές, γυαλάκια κάλυψης, πιπέτα, νυστέρι, 
λαβίδα, σπάτουλα, βελόνα ανατομής, μπουκαλάκια με μπογιά, κόλλα, εφεδρικές 
λυχνίες, oδηγίες χρήσης, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση. 

Χαρακτηριστικά Κωδ.: LEV-79164,  Τηλεσκόπιο Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 50mm, Εóô. áðüóôáóç: 600mm, Εστ. Λόγος: f/12,  
ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 100x   Μικροσκόπιο Κεφαλή: Μονόφθαλμη, Μεγέθυνση:  150- 900 x, Περιστρεφόμενο ρύγχος: 3 αντικειμε-
νικοί φακοί (15x, 45x, 90x), Φωτισμός: καθρέφτης, LED Κιάλια: Μεγέθυνση 4x, ΔéÜìåôñïò: 30mm, με θήκη 
ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, 2 προσοφθάλμια  5 & 10 mm, ερευνητής 2x, διαγώνιο, διαφάνειες  κενές, , πιπέτα, νυστέ-
ρι, λαβίδα, σπάτουλα, βελόνα ανατομής, κενά μπουκαλάκια ,εφεδρικός λαμπτήρας, oδηγίες χρήσης, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση. 

84,00 �

99,00 �

Κιτ τηλεσκοπίου, μικροσκοπίου & κιαλιών 
LabZZ MTB3 Levenhuk

Το σετ αυτό είναι ένα ιδανικό δώρο για παιδιά με διερευνητική φύση.
Περιλαμβάνει τρία οπτικά όργανα: ένα μικροσκόπιο, ένα τηλεσκόπιο και 
ένα ζευγάρια κιάλια. Και τα τρία έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των νεαρών παρατηρητών, ενώ οι δυνατότητές τους είναι 
παραπλήσιες με αυτές των μοντέλων για ενήλικες. Το σετ βοηθάει το παιδί 
να εντρυφήσει σε όλα τα θαύματα και τα μυστήρια του κόσμου γύρω μας – το 
παιδί σας θα μπορεί να μελετήσει τον μικρόκοσμο, να εξερευνήσει το σύμπαν 
και να ανακαλύψει τη φύση.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: LEV-69698, Τηλεσκόπιο Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 
50mm, Εóô. áðüóôáóç: 600mm, Εστ. Λόγος: f/10,  ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 100x 
, Βάρος: 1,974kgr  Μικροσκόπιο Κεφαλή: Μονόφθαλμη, Μεγέθυνση: 150, 450, 900 
x, Περιστρεφόμενο ρύγχος: 3 αντικειμενικοί φακοί, Φωτισμός: καθρέφτης, LED 
Κιάλια: Μεγέθυνση 4x, με θήκη - πουγκί
ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, 2 προσοφθάλμια 12.5mm & ανορθω-
τικό 18 mm, ερευνητής 2x, διαγώνιο, διαφάνειες με δείγματα & κενές, γυαλάκια 
κάλυψης, πιπέτα, νυστέρι, λαβίδα, σπάτουλα, βελόνα ανατομής, μπουκαλάκια με 
μπογιά, κόλλα, εφεδρικές λυχνίες, oδηγίες χρήσης, φωσφορούχα αστρονομικά 
αυτοκόλλητα, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση εφ’ όρου ζωής. 

89,00 �

Κιτ τηλεσκοπίου & μικροσκοπίου 

LabZZ MT2 Levenhuk
Ένας πλούτος συναρπαστικών ανακαλύψεων περιμένει 

το παιδί σας με το σετ μικροσκοπίου και τηλεσκοπίου 
LabZZ MT2! Αυτά τα όργανα έχουν ποιοτικά οπτικά και 
είναι αξιόπιστα και εύχρηστα. Σχεδιασμένα  για παιδιά 

αλλά και οι έφηβοι θα απολαύσουν την εξερεύνηση του 
ουρανού και του μικρόκοσμου.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: LEV-69299, Τηλεσκόπιο Τýðïò: Äéïðôñéêü, 
ΔéÜìåôñïò: 50mm, Εóô. áðüóôáóç: 500mm, ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 

100x , Βάρος: 1,688 kgr Μικροσκόπιο Κεφαλή: Μονόφθαλμη, Μεγέθυν-
ση: 75, 300, 900 x,  Περιστρεφόμενο ρύγχος: 3 αντικειμενικοί φακοί, 

Φωτισμός: καθρέφτης, LED
ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, 2 προσοφθάλμια 12.5mm 

& ανορθωτικό 18 mm, ερευνητής 2x, διαγώνιο κάτοπτρο, διαφάνειες με 
δείγματα & κενές, γυαλάκια κάλυψης, πιπέτα, νυστέρι, λαβίδα, σπάτουλα, 

βελόνα ανατομής, μπουκαλάκια με μπογιά, κόλλα, εφεδρικές λυχνίες, 
oδηγίες χρήσης, φωσφορούχα αστρονομικά αυτοκόλλητα, επίσημη εργο-

στασιακή εγγύηση εφ’ όρου ζωής. 

79,00 �

τηλεσκόπια διοπτρικά

Σειρά Discovery Sky Trip Levenhuk
Τα Discovery Sky Trip ST είναι εισαγωγικού επιπέδου διοπτρικά τηλεσκόπια, 
ιδανικά για την «γνωριμία» ενός αρχάριου με το διάστημα και τα ουράνια 
αντικείμενα. Μπορείτε με αυτά να παρατηρήσετε την Σελήνη και τους πλανήτες, 
καθώς και επίγειους στόχους. Περιλαμβάνει το επιμορφωτικό βιβλίο «Το κενό 
που δεν είναι άδειο».

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, Barlow 3x, διαγώνιο πρίσμα, αντάπτορας 
για smartphone, σάκος για μεταφορά και αποθήκευση, το βιβλίο «Το κενό που δεν είναι 
άδειο», oδηγίες χρήσης, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση  10 έτη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘ/ΣΗ:
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
ÐÑÏÓÏÖÈÁËÌÉÏÉ:

Τιμή:

LEV-79166
SKY TRIP ST70
70 mm 
400 mm
f/5,71
140 x
5x24
K10 mm & K20mm

149,00 �

LEV-79165
SKY TRIP ST50
50 mm 
360 mm
f/7,2
100 x
2x20
H8 mm & H20mm

114,00 �

LEV-79167
SKY TRIP ST80
80 mm 
400 mm
f/5
160 x
5x20
K9 mm & K25mm

249,00 �

Σειρά Discovery Sky Levenhuk
Τηλεσκόπιο κατάλληλο για αρχάριους παρατηρητές. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες 
ρυθμίσεις, ο χειρισμός του είναι εύκολος, ενώ στη συσκευασία περιλαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την διεξαγωγή παρατηρήσεων. Προσφέρεται για 
παρατήρηση της Σελήνης, καθώς και επίγειων στόχων. Μάλιστα, συσκευάζεται σε 
ένα όμορφο, πολύχρωμο κουτί, που το καθιστά ιδανική επιλογή δώρου.

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, Barlow 3x, το βιβλίο «Το κενό που δεν είναι άδειο», oδηγίες χρήσης, επίσημη εργοστασι-
ακή εγγύηση  10 έτη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘ/ΣΗ:
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
ÐÑÏÓÏÖÈÁËÌÉÏÉ:

Τιμή:

LEV-79161
SKY T60
60 mm 
700 mm
f/11,6
120 x
5x24
4mm, 12,5 mm & 20mm και ανορθωτικό 1.5x

119,00 �

LEV-79160
SKY T50
50 mm 
600 mm
f/12
100 x
2x20
6 mm & 20mm

59,00 �



www.planitario.grwww.planitario.gr www.planitario.grwww.planitario.gr4 5

τηλεσκόπια διοπτρικά

Astromaster 70AZ & Deluxe Celestron

Αυτό το τηλεσκόπιο θα σας χαρίσει όμορφες εικόνες του ουρανού αλλά 
και της Γης. Στον ουρανό μπορείτε να δείτε τους κρατήρες της Σελήνης, 

τα φεγγάρια του Δία, τα δαχτυλίδια του Κρόνου κ.α.  Στήνεται γρήγορα και 
εύκολα, χωρίς εργαλεία.

ÐåñéëáìâÜíονται: ΑëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, ατσάλινος τρίποδαò, ερευνητήò 
Star Pointer,  2 προσοφθάλμια 10mm & 20 mm, ïäçãßåò  óôá åëëçíéêÜ, εðßóçìç 

åñãïóôáóéáêÞ åããýçóç 2 åôþí. * Το μοντέλο 70ΑΖ Deluxe περιλαμβάνει επιπλέον: 
αντάπτορα προαρμογής smartphone και ένα φίλτρο Σελήνης διαμέτρου 31,8 mm

244,00 �

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

CE21061
70 AZ
70 mm 
900 mm
f/13
140 x
8,2 kgr

214,00 �

CE22064
70 AZ Deluxe*
70 mm 
900 mm
f/12,8
140 x
8,2 kgr

Travel Scope 50 Celestron

ÐåñéëáìâÜíονται:  Διαγώνιο ανόρθωσης ειδώλου, σακίδιο πλάτης, αλταζιμουθιακή στήριξη, CD-ROM “The Sky X - First Light 
Edition”, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. * Το μοντέλο Travel Scope 70DX περιλαμβάνει επιπλέον Barlow 2x, φίλτρο 

Σελήνης, προσαρμογέα smartphone  & κλείστρο Bluetooth

Αυτό το τηλεσκόπιο σχεδιάστηκε με στόχο να είναι κατάλληλο για 
ταξίδια. Βραχύσωμο, φορητό και με ικανοποιητική οπτική απόδοση, είναι 

κατάλληλο για επίγειους αλλά και για αστρονομικούς στόχους.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
ÐÑÏÓÏÖÈÁËÌÉÏÉ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

CE21038
TRAVEL SCOPE 50
50 mm 
360 mm
f/7,2
100 x
2x20
8 mm & 20mm
1 kgr

109,00 �

CE21035
TRAVEL SCOPE 70
70 mm 
400 mm
f/5,7
140 x
5x24
10 mm & 20 mm
1,5 kgr

147,00 �

CE22035
TRAVEL SCOPE 70DX*
70 mm 
400 mm
f/5,7
140 x
5x24
10 mm & 20 mm
3,3 kgr

187,00 �

Skyline Travel Levenhuk
Τηλεσκόπια με επιστρωμένα οπτικά, κατάλληλα για παρατήρηση του ηλιακού μας 
συστήματος και για επίγειες παρατηρήσεις. Μια καλή επιλογή για όσους κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα στην Αστρονομία. Η λειτουργία τους είναι τόσο απλή που ακόμα και 
ένα παιδί μπορεί να τα χειριστεί με ευκολία. Επίσης, μεταφέρονται εύκολα στα ταξίδια, 
καθώς είναι ελαφριά και μικρών διαστάσεων.

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, Barlow 3x, διαγώνιο κάτο-
πτρο,σάκος για μεταφορά και αποθήκευση, oδηγίες χρήσης, επίσημη 
εργοστασιακή εγγύηση εφ’ όρου ζωής. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘ/ΣΗ:
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
ÐÑÏÓÏÖÈÁËÌÉÏÉ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

LEV-70818
SKYLINE TRAVEL 70
70 mm 
400 mm
f/5,71
140 x
5x24
K10 mm & K20mm
1,5 kgr

164,00 �

LEV-72053
SKYLINE TRAVEL 80
80 mm 
400 mm
f/5
160 x
5x20
K9 mm & K25mm
3 kgr

219,00 �

LEV-70817
SKYLINE TRAVEL 50
50 mm 
360 mm
f/7,2
100 x
2x20
H8 mm & H20mm
1,2 kgr

114,00 �

Αυτά τα μικρά διαθλαστικά τηλεσκόπια είναι πιο ισχυρά απ’ ό,τι 
πιστεύετε! Σκεφτείτε ότι το μοντέλο 60700AZ2 είναι 4 φορές 
πιο ισχυρό από το τηλεσκόπιο με το οποίο ο Γαλιλαίος έκανε τις 
ανακαλύψεις του. Παρέχουν καθαρά είδωλα τόσο των ουράνιων 
σωμάτων όσο και επίγειων στόχων. Είναι πολύ ελαφριά και 
μεταφέρονται εύκολα ακόμα και από ένα παιδί. 

60700AZ2, 70700AZ2 SkyWatcher

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, 2 προσοφθάλμια 10mm & 
25 mm, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 
2 ετών. * Το μοντέλο 60700ΑΖ περιλαμβάνει επιπλέον: Barlow 2x, φίλτρο 
Σελήνης, ανορθωτή ειδώλου 1,5x,  σκληρή θήκη μεταφοράς.  

SK707AZ2
70700AZ2
70 mm 
700 mm
f/10
140 x
6 x 24
4 kgr

174,00 �

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

SK60700-R
60700AZ2*
60 mm 
700 mm
f/11,7
120 x
5 x 24
3,5 kgr

124,00 �

Η σειρά αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει 
στον αρχάριο έναν καλό συνδυασμό ποιότητας, τιμής, 
χαρακτηριστικών και ισχύος. Δίνει ανορθωμένα είδωλα, για 
αστρονομική αλλά και για επίγεια χρήση.

Το τηλεσκόπιο της φωτογραφίας είναι το  Power-
Seeker 80AZS. Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν 
αλταζιμουθιακή στήριξη, διαγώνιο, CD-ROM “The Sky 
X - First Light Edition”, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, 
επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

Σειρά PowerSeeker Celestron

CE21041, 60 AZ, Ø 60 mm, 120 x,                            139,00 �
ÐåñéëáìâÜíονται: Αναπτυσσόμενος  τρίποδας, ερευνητής 
5x24, 2 προσοφθάλμια 4 mm, & 20 mm, Barlow 3x.

CE21087, 80 AZS, Ø 80 mm, 160 x,                             264,00 �
ÐåñéëáìâÜíονται: Αναπτυσσόμενος  τρίποδας, ερευνητής 
5x24, προσοφθάλμιο 20 mm.

CE21036, 70 AZ, Ø 70 mm, 140 x,                             174,00 �
ÐåñéëáìâÜíονται: Αναπτυσσόμενος  τρίποδας, ερευνητής 
5x24, 2 προσοφθάλμια 4 mm & 20 mm, Barlow 3x.

Σειρά LabZZ Levenhuk
Η σειρά LabZZ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει στον αρχάριο έναν καλό 
συνδυασμό ποιότητας, τιμής, χαρακτηριστικών και ισχύος. Δίνει ανορθωμένα είδωλα, για 
αστρονομική αλλά και για επίγεια χρήση. Η ερασιτεχνική αστρονομία είναι ένα υπέροχο 
οικογενειακό χόμπι που μπορείτε να το απολαύσετε όλο τον χρόνο και τα LabZZ είναι 
επιλογή για οικογένειες που αναζητούν ένα προσιτό, εύχρηστο και καλής ποιότητας 
τηλεσκόπιο που θα χαρίσει ατέλειωτες ώρες απόλαυσης σε παιδιά και ενήλικες.

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, ανορ-
θωτή ειδώλου 1,5x, διαγώνιο, oδηγίες χρήσης 
στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 
εφ’ όρου ζωής. *Το μοντέλο LabZZ T3 60/700 περι-
λαμβάνει επιπλέον: Barlow 3x

LEV-69737
LabZZ T2 50/600
50 mm 
600 mm
f/12
100 x
2 x 20
6 & 12,5mm
1,3 kgr

59,00 �

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘ/ΣΗ:
ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ:
ΠΡΟΣΟΦ/ΜΙΑ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

LEV-69738
LabZZ T3 60/700*
60 mm 
700 mm
f/111,7
120 x
5 x 24
4 & 12,5mm
3 kgr

114,00 �

LEV-69736
LabZZ T1 40
40 mm 
500 mm
f/12,5
80 x
2 x 20
20 & 12,5mm
1,4 kgr

55,00 �
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90900 AZ3 & 90900 EQ2 
SkyWatcher
Ένα κλασικό, διοπτρικό τηλεσκόπιο, κατάλληλο τόσο για ουράνια 
όσο και για επίγεια παρατήρηση. Διαθέτει αχρωματικό, αντικειμενικό 
φακό με πολλαπλές επιστρώσεις οι οποίες αυξάνουν την ευκρίνεια 
του ειδώλου. Η μεγάλη εστιακή απόσταση και η οπτική απόδοση του 
σωλήνα το καθιστούν ένα αξιόλογο όργανο για τη λεπτομερή και υπό 
υψηλή μεγέθυνση, μελέτη της σεληνιακής επιφάνειας καθώς και για την 
παρατήρηση πλανητών του ηλιακού μας συστήματος. Κατάλληλο για 
φωτογράφηση της Σελήνης και επίγειων στόχων.

ÐåñéëáìâÜíονται: Ερευνητής 6x30, oδηγίες χρήσης 
στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 
2 ετών.   * Το μοντέλο 90900 EQ2 περιλαμβάνει 
επιπλέον: δéáãþíéï 450

StarTravel 80 AZ3 SkyWatcher

Μια καλή επιλογή για παρατηρητές που θέλουν ένα απλό και 
εύχρηστο τηλεσκόπιο για αστρονομία αλλά και για επίγεια 
παρατήρηση. Συστήνεται ιδιαίτερα για κομήτες, νεφελώματα και 
ανοιχτά αστρικά σμήνη.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: SK804AZ3,Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 80mm,  Εóô. 
áðüóôáóç: 400mm, Εστ. Λόγος: f/5,  ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 160x 
ÐåñéëáìâÜíονται:  Διαγώνιο, στήριξη AZ3, ερευνητής Star Pointer, 2 προσο-
φθάλμια 10mm & 25 mm, Barlow 2x, υποδοχή για φωτογραφικό τρίποδα, 
ïäçãßåò  óôá åëëçíéêÜ, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

279,00 �

Σειρά Inspire Celestron
Το απόλυτο τηλεσκόπιο για τον αρχάριο έως μεσαίο 

αστρονόμο! 
Η σειρά Inspire έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών πρωτοφανές 

για τηλεσκόπια εισαγωγικού επιπέδου: πλήρως επιστρωμένα 
οπτικά, σταθερή αλταζιμουθιακή στήριξη, στιβαρό τρίποδα 

από ανοξείδωτο ατσάλι, ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης 
smartphone, ενσωματωμένο φακό LED κόκκινου φωτός, μεγάλο 
ερευνητή με προβαλλόμενο σταυρόνημα, οπτικά που αποδίδουν 

ανορθωμένα είδωλα και εστιαστή με μικρόμετρο. Τα Inspire 
στήνονται πιο εύκολα από κάθε τηλεσκόπιο στην κατηγορία τους. 

Τρείς κινήσεις και είστε ήδη έτοιμοι για παρατήρηση!

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, ανορθωτικό 
διαγώνιο 90ο, κόκκινος φακός LED, oδηγίες χρήσης 
στα ελληνικά, ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης 
smartphone, επίσημη εργοστασιακή  εγγύηση 2 ετών.

324,00 �

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ:
ΠΡΟΣΟΦ/ΜΙΑ:

Τιμή:

CE22402
Inspire 80AZ
80 mm 
900 mm
f/11
160 x
Star Pointer
10 & 20mm

CE22403
Inspire 100AZ
100 mm 
660 mm
f/6,5
204 x
Star Pointer
10 & 20mm

434,00 �

Σειρά Astromaster EQ Celestron

Αν ψάχνετε για ένα διπλής χρήσης τηλεσκόπιο, κατάλληλο τόσο για 
επίγεια όσο και ουράνια παρατήρηση, τότε τα μοντέλα της σειράς As-
troMaster είναι για σας. Κάθε μοντέλο AstroMaster είναι σε θέση να δώσει 
όμορφες εικόνες της Γης και του ουρανού. Αποδίδουν φωτεινές, καθαρές εικόνες 
της Σελήνης και των πλανητών. Μπορείτε να δείτε επίσης, τους κρατήρες της 
Σελήνης, τα φεγγάρια του Δία και τα δαχτυλίδια του Κρόνου.

ÐåñéëáìâÜíονται: ΑëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, ατσάλινος τρίποδαò, ερευνητήò 
Star Pointer, 2 προσοφθάλμια 10mm & 20 mm, ïäçãßåò  óôá åëëçíéêÜ, εðßóçìç 
åñãïóôáóéáêÞ åããýçóç 2 åôþí.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: SK709EQ1,Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 
70mm, Εóô. áðüóôáóç: 900mm, Εστ. Λόγος: f/13,  ΜÝγ. ωφÝλιμη 

μεγÝθυνση: 140x, Βάρος: 9 kgr 
ÐåñéëáìâÜíονται: AíáëõôéêÝò oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, barlow 2x, 

συσκευασία δώρου, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ΔΙΑΓΩΝΙΟ:

Τιμή:

CE21062
Astromaster 70EQ
70 mm 
900 mm
f/12,86
140 x
90ο

244,00 �

CE21064
Astromaster 90EQ
90 mm 
1000 mm
f/11
180 x
45ο

349,00 �

70EQ1 SkyWatcher

Εξερευνήστε τώρα τη Σελήνη, καθώς και μια πληθώρα από τα πιο 
λαμπρά αντικείμενα του ουρανού με το οικονομικό αυτό μοντέλο! 

Διαθέτει ισημερινή στήριξη που επιτρέπει να παρακολουθείται εύκολα 
η φαινόμενη κίνηση των ουράνιων αντικειμένων με τη βοήθεια των 

μικρομετρικών κινήσεων. Επίσης δέχεται (προαιρετικά) μοτέρ στον 
άξονα της ορθής αναφοράς που δίνει τη δυνατότητα για ακόμη πιο 
άνετες αστρονομικές παρατηρήσεις, αλλά και φωτογραφήσεις της 

Σελήνης, του ηλίου και των πλανητών. Κατάλληλο και για επίγειες 
παρατηρήσεις.

234,00 �

τηλεσκόπια διοπτρικά

SK909AZ3
90/900 AZ3
90 mm 
900 mm, f/10
180 x
10mm & 25mm
ΑΖ-3 Αλταζιμουθιακή
6,1 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ΠΡΟΣΟΦ/ΜΙΑ:
ΣΤΗΡΙΞΗ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

SK909EQ2
90/900 EQ2
90 mm 
900 mm, f/10
180 x
10mm & 20mm
EQ2 Ισημερινή
10,70 kgr

324,00 �299,00 �

Τηλεσκόπια με πολύ-επιστρωμένους αντικειμενικούς 
φακούς και ευρύ οπτικό πεδίο. Εξαιρετικά για επίγεια 

παρατήρηση και φωτογράφηση. Καθαρή εικόνα, λογική 
τιμή, μικρό μέγεθος και βάρος, άριστη επιλογή  ως ένα 

φορητό τηλεσκόπιο για τις εκδρομές σας. Όσον αφορά 
τη φωτογράφηση, αστρονομική ή επίγεια, τα τηλεσκόπια 

αποδίδουν ουσιαστικά όπως ένας τηλεφακός. 

ÐåñéëáìâÜíονται: αëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη ÁÆ3, τρίποδαò 
αλουμινίου, δéáãþíéï 450, 2 προσοφθάλμια 10 mm & 25 mm, 
αíáëõôéêÝò ïäçãßåò  óôá åëëçíéêÜ, εðßóçìç åñãïóôáóéáêÞ 
åããýçóç 2 åôþí.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

SK1206AZ-3
120/600AZ3
210 mm 
600 mm, f/5
240 x
Star Pointer
7,70 kgr

499,00 �

SK1025AZ-3
102/500AZ3
102 mm 
510 mm, f/5
204 x
Star Pointer
6,2 kgr

369,00 �

102500AZ3 & 120600AZ3 
Black Diamond SkyWatcher
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114/1000 EQ1 Compact Motor SkyWatcher

Τηλεσκόπιο σε στυλ “καταδιοπτρικού” που δίνει μεγάλη εστιακή 
απόσταση παρά το μικρό μήκος του σωλήνα. Η στήριξη EQ1 δίνει 

σταθερότητα και ευκολία στη μεταφορά. Μπορεί να μεταφέρεται εκτός 
πόλεων, όπου μπορούμε να απολαύσουμε καλύτερα το μεγαλείο ενός 

σκοτεινού ουρανού.  Με το μοτέρ ορθής αναφοράς που περιλαμβάνεται,  
η παρατήρηση γίνεται ακόμη πιο άνετη.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: SK1141EQ1-M, Tύπος: Κατοπτρικό νευτώνειο, Διάμετρος: 
114mm ,  Εστ. Απόσταση: 1000mm, Εστ. Λόγος: f/8,8, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθυνση: 228x, 

Βάρος: 8 kgr  
ÐåñéëáìâÜíονται: Ισημερινή στήριξη EQ1, 2 προσοφθάλμια 25mm & 10mm, ερευνητής 
5x24, μοτέρ κατά ορθή αναφορά, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή 

εγγύηση 2 ετών.

Σειρά Astromaster Celestron
Αν ψάχνετε για ένα διπλής χρήσης τηλεσκόπιο, κατάλληλο τόσο 
για επίγεια όσο και ουράνια παρατήρηση, τότε το μοντέλο αυτό 
είναι για σας. Αποδίδει φωτεινές, καθαρές εικόνες της Σελήνης και 
των πλανητών. Είναι εύκολο να δείτε τους κρατήρες της Σελήνης, 
τα φεγγάρια του Δία και τα δαχτυλίδια του Κρόνου. Γρήγορο και 
εύκολο στήσιμο, χωρίς εργαλεία.

ÐåñéëáìâÜíονται: Ισημερινή στήριξη EQ, ατσάλινος τρίποδας 1,25’’, 2 προ-
σοφθάλμια 20mm & 10mm, ερευνητής Star Pointer, CD-ROM “TheSkyX - First 
Light Edition”, με βάση δεδομένων 10.000 αντικειμένων, oδηγίες χρήσης στα 
ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ:

Τιμή:

CE31045
AstroMaster 130EQ
130 mm 
650 mm, f/5
260 x
Star Pointer

349,00 �

CE31042
AstroMaster 114EQ
114 mm 
1000 mm, f/8,7
228 x
Star Pointer

299,00 �

PowerSeeker 127EQ Celestron

Σχεδιάστηκε για αρχάριους παρατηρητές. Αποκαλύπτει τους 
πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος αλλά και πληθώρα άλλων 
ουρανίων σωμάτων όπως τους λαμπρότερους γαλαξίες και 
νεφελώματα.  Χάρις στην γερμανική ισημερινή στήριξη του είναι 
εφικτή η παρακολούθηση αντικειμένων με ακρίβεια.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: CE21049, Tύπος: Κατοπτρικό Νευτώνιο, Διάμετρος: 
127mm (5”), Εστ. Απόσταση: 1000mm, Εστ. Λόγος: f/7,8,  Μεγ. ωφέλιμη 
μεγέθυνση: 300x, Βάρος: 7,7 kgr  
ÐåñéëáìâÜíονται: Ισημερινή στήριξη EQ1, 2 προσοφθάλμια 20mm & 4mm, 
ερευνητής 5x24, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή 
εγγύηση 2 ετών.

289,00 �

289,00 �

130/900EQ2 & 130/900EQ2 Motor SkyWatcher

Σοβαρό όργανο παρατήρησης με μικρό κόστος. Η μεγάλη 
διάμετρος του κατόπτρου δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη 

να παρατηρήσει, εκτός από τους πλανήτες και τη Σελήνη, μια 
πληθώρα αντικειμένων από τον βαθύ ουρανό. Με αξιόπιστη 
ισημερινή στήριξη και μοχλούς μικρομετρικών κινήσεων για 

ομαλές κινήσεις του σωλήνα. Αστροφωτογράφηση είναι δυνατή 
με προαιρετικά αξεσουάρ.

Χαρακτηριστικά Tύπος: 
Κατοπτρικό, Διάμετρος: 
130mm (5,1”), Εστ. Απόσταση: 
900mm, Εστ. Λόγος: f/7, Μεγ. 
ωφέλιμη μεγέθυνση: 260x

οι προσοφθάλμιοι φακοί 
που περιλαμβάνονται, 

προσφέρουν  και 
επίγειες παρατηρήσεις

οι προσοφθάλμιοι φακοί 
που περιλαμβάνονται, 

προσφέρουν  και 
επίγειες παρατηρήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
ΠΡΟΣΟΦ/ΜΙΑ:

Τιμή:

SK1309EQ2-M
130/900 EQ2 - Motor
Star Pointer
10mm & 25mm

419,00 �

SK1309EQ2
130/900 EQ2
5 x 24
10mm & 20mm

349,00 �

ÐåñéëáìâÜíονται: Ισημερινή στήριξη EQ, barlow 2x, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, επίση-
μη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

Astrolux 76/700 AΖ1 SkyWatcher

Το νευτώνειο τηλεσκόπιο Astrolux κάνει την ερασιτεχνική 
αστρονομική παρατήρηση να φαίνεται παιχνιδάκι ακόμα και 
στους αρχάριους παρατηρητές. Η διάμετρός του αποδίδει 
εντυπωσιακές εικόνες του νυχτερινού ουρανού και θα σας 
προσφέρει την ευκαιρία να παρατηρήσετε τη Σελήνη με 
εκπληκτική λεπτομέρεια. Η συναρμολόγηση του τηλεσκοπίου 
είναι εύκολη και δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ή 
ειδικά εργαλεία. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, το τηλεσκόπιο 
είναι έτοιμο για παρατήρηση!

Discovery Sky T76  Levenhuk

Ένα εισαγωγικού επιπέδου κατοπτρικό Νευτώνειο τηλεσκόπιο. 
Αποτελεί ένα υπέροχο δώρο για έναν αρχάριο λάτρη της 
αστρονομίας. Με αυτό θα απολαύσετε: τη Σελήνη, τους 
πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος με τους δορυφόρους τους, 
καθώς και κομήτες, νεφελώματα, γαλαξίες και αστρικά σμήνη.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: OV-10708, Tύπος:  Κατοπτρικό Νευτώνιο, Διάμετρος: 
76mm, Εστ. Απόσταση: 700mm, Εστ. Λόγος: f/9,2, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθ/ση: 152x
ÐåñéëáìâÜíονται: Στήριξη αλταζιμουθιακή ΑΖ1, 2 προσοφθάλμια 25mm & 
10mm, Barlow 2x, Ερευνητής 6x24, áíáλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, 
åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

Χαρακτηριστικά Κωδ.: LEV-79162, Tύπος:  Κατοπτρικό Νευτώνιο, 
Διάμετρος: 76mm, Εστ. Απόσταση: 700mm, Εστ. Λόγος: f/9,2, Μεγ. 
ωφέλιμη μεγέθ/ση: 152x
ÐåñéëáìâÜíονται: Στήριξη αλταζιμουθιακή ΑΖ, προσοφθάλμια 20, 12,5 & 
4mm, barlow 2x, ερευνητής 5x24, επιμορφωτικό βιβλίο «Το κενό που δεν 
είναι άδειο», áíáλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, åργοστασιακή 
εγγύηση 10 ετών. 

159,00 �

174,00 �
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Heritage 76 SkyWatcher

τηλεσκόπια dobsonian

Χαρακτηριστικά Κωδ.: SKDOB76-IYA, Tύπος: Κατοπτρικό, Διάμετρος: 76mm (3”),  Εστ. Απόστα-
ση: 300mm, Εστ. Λόγος: f/3,95, Μεγ. ωφέλιμη  μεγέθυνση: 150x, Βάρος: 1,750 kgr  
ÐåñéëáìâÜíονται: στήριξη Dobson αλταζιμουθιακή, δυο προσοφθάλμια Η20mm & SP410mm, 
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Συλλεκτικό τηλεσκόπιο με συμπαγή σχεδιασμό, ξύλινη βάση διαμέτρου μόλις 20cm, 
προσφέρεται σαν εισαγωγικό στην παρατήρηση. Απόλυτα φορητό κι εύκολο στη χρήση 
θα σας συνοδεύσει στην επόμενη εκδρομή, πεζοπορία ή το πικ-νικ. Κομψό διακοσμητικό 
στο ράφι ή στο γραφείο σας.

Dobsonian SkyWatcher
Ένα ιδανικό τηλεσκόπιο για αρχαρίους
Ίσως να μην υπάρχει το τέλειο τηλεσκόπιο για τον αρχάριο, αλλά η καλύτερη 
προσέγγισή του είναι ένα νευτώνειο κατοπτρικό 6 - 10 ιντσών (150 -250mm) 
με στήριξη Dobson. Τα τηλεσκόπια αυτά προσφέρουν τον βέλτιστο συνδυασμό 
ήπιου κόστους, ευελιξίας και πρακτικότητας που μπορεί να βρει κανείς σε ένα 
τηλεσκόπιο του εμπορίου.

Πηγή NightWatch   - Terence Dickinson

ÐåñéëáìâÜíονται: εστιαστής τύπου Crayford για υποδοχή προσοφθαλμίων 2” με 
πρόσθετο αντάπτορα για υποδοχή προσοφθαλμίων 31.8mm, áíáλυτικές οδηγίες χρήσης 
στα ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ΣΤΗΡΙΞΗ:

ÐÑÏÓÏÖÈÁËÌÉÏÉ (31,8mm):
ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

SKDOB6
SK Dob 6”
150 mm 
1200 mm, f/8
300 x
Αλταζιμουθιακή 
Dobsonian
10 mm & 25 mm
6x30
17 kgr

434,00 �

SKDOB8P
SK Dob 8” Pyrex
200 mm 
1200 mm, f/6
400 x
Αλταζιμουθιακή 
Dobsonian
10 mm & 25 mm
9x50
21 kgr

579,00 �

SKDOB10PX 
SK Dob 10” Pyrex
254 mm 
1200 mm, f/4,7
500 x
Αλταζιμουθιακή 
Dobsonian
10 mm & 25 mm
9x50
27 kgr

799,00 �

Dobsonian Truss Heritage SkyWatcher

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

SKDOBP130
130 Heritage
130 mm 
650 mm, f/5
260 x
6,5 kgr

284,00 �

OV-10214
150P Heritage
150 mm 
750 mm, f/5
300 x
7,5 kgr

344,00 �
ÐåñéëáìâÜíονται: στήριξη Dobson αλταζιμουθιακή, δύο προσοφθάλμια LE 10mm W.A & LE 
25mm W.A, ερευνητήò κόκκινης κουκίδας (Star Pointer), åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Αυτά τα κατοπτρικά τηλεσκόπια τύπου Dobson σχεδιάστηκαν έτσι ώστε ο 
οπτικός σωλήνας να αναδιπλώνεται με τη βοήθεια δύο ράβδων ολίσθησης. 
Στήνεται πολύ εύκολα και γρήγορα, ενώ ο χειρισμός της στήριξης είναι 
απλούστατος. Μεταφέρονται πανεύκολα. 

Το εξαιρετικά φορητό τηλεσκόπιο Heritage-150P Flextube™ (Virtuoso 
Gti) της Sky-Watcher, με ενσωματωμένη μονάδα WiFi, έχει σχεδιαστεί 

για να ελέγχεται ασύρματα από το smartphone ή το tablet σας, μέσω της 
δωρεάν εφαρμογής SynScan για iOS ή Android. H στήριξη Virtuoso GTi 

δημιουργεί το δικό της δίκτυο WiFi, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οπουδήποτε, χωρίς να εξαρτάται από άλλα δίκτυα WiFi. Αφού εισαγάγετε 

τις συντεταγμένες σας στην εφαρμογή και ακολουθώντας μια απλή 
διαδικασία ευθυγράμμισης, είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε το σύμπαν!

Η πολύ απλή χρήση του τηλεσκοπίου National Geographic 76/350 το καθιστά 
εξαιρετική επιλογή για έναν αρχάριο παρατηρητή!

Μικρό, αλλά ταυτόχρονα ισχυρό, το τηλεσκόπιο αυτό είναι εξαιρετικά φορητό, 
εύκολο στη χρήση του και σε προσιτή τιμή! Το τηλεσκόπιο είναι πλήρως 

συναρμολογημένο και έτοιμο προς χρήση αμέσως μόλις το βγάλετε από τη 
συσκευασία του.

Εξαιρετική επιλογή για τους αρχάριους παρατηρητές! Συνοδεύεται από 
πλήθος παρελκομένων και είναι ιδανικό για να σας εισάγει στον κόσμο της 
Αστρονομίας. Ρίξτε μια ματιά στο διάστημα: το τηλεσκόπιο 114/500 με την 
υπογραφή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, χάρη στην εύκολη χρήση του, 
θα δώσει τη δυνατότητα στους αρχάριους παρατηρητές να εξερευνήσουν τον 
νυχτερινό ουρανό. Είναι πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο προς χρήση.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: OV-10997, Tύπος:  Κατοπτρικό Νευτώνιο, Διάμετρος: 150mm, 
Εστ. Απόσταση: 750mm, Εστ. Λόγος: f/5, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθ/ση: 300x, Βάρος: 9 kgr 
ÐåñéëáìâÜíονται: Στήριξη Virtuoso GTi WiFi Go-To, 2 προσοφθάλμια 25mm & 10mm, 

ψηφιακό χειριστήριο, ερευνητής Star Pointer, áíáλυτικές οδηγίες χρήσης στα 
ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

Χαρακτηριστικά Κωδ.: OPT-9015000, Tύπος:  Κατοπτρικό Νευτώνιο, Διάμετρος: 76mm, 
Εστ. Απόσταση: 350mm, Εστ. Λόγος: f/4,6, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθ/ση: 152x, Βάρος: 1,920 kgr 

ÐåñéëáìâÜíονται: Dobson αλταζιμουθιακή, 2 προσοφθάλμια 20 & 6mm, barlow 2x, φίλτρο 
Σελήνης, πυξίδα, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 5 ετών. 

Χαρακτηριστικά Κωδ.: OPT-9203810, Tύπος:  Κατοπτρικό Νευτώνιο, Διάμετρος: 114mm, 
Εστ. Απόσταση: 500mm, Εστ. Λόγος: f/4,4, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθ/ση: 228x, Βάρος: 3,350 kgr 
ÐåñéëáìâÜíονται: Dobson αλταζιμουθιακή, 2 προσοφθάλμια 20 & 6mm, barlow 2x, φίλτρο 
Σελήνης, ενσωματωμένη πυξίδα, ηλιακό φίλτρο, λογισμικό (για λήψη), οδηγίες χρήσης στα 
ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 5 ετών. 

529,00 �

Heritage-150P Flextube (Virtuoso GTi) SkyWatcher

76/350 National Geographic

114/500 University Of Oxford

134,00 �

99,00 �

169,00 �
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Σειρά StarSense Explorer Celestron
Ένας νέος τρόπος παρατήρησης του έναστρου ουρανού!

Ξεχάστε περίπλοκους αστρικούς χάρτες, ανακριβείς εφαρμογές πλανηταριακού τύπου και ακριβές 
αυτοματοποιημένες στηρίξεις. Τώρα η εύρεση ουράνιων αντικειμένων είναι πιο εύκολη και γρήγορη παρά ποτέ.
Τοποθετήστε το smartphone σας στην ειδική βάση που βρίσκεται πάνω στον οπτικό σωλήνα και εκκινήστε την 
εφαρμογή StarSense Explorer. Μόλις το smartphone ευθυγραμμιστεί με το τηλεσκόπιο, θα έχετε όλα τα αξιοθέατα 
του νυχτερινού ουρανού στη διάθεσή σας. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε, είτε πρόκειται για τη Σελήνη είτε 
για έναν πλανήτη, έναν γαλαξία ή ένα νεφέλωμα. Κατόπιν, δεν έχετε παρά να κοιτάξετε μέσα στο προσοφθάλμιο.

DX 130AZ

ÐåñéëáìâÜíονται: Στήριξη αλταζιμουθιακή, 2 προσοφθάλμια 10mm & 25mm, τρίποδας αλουμινίου, υποδοχή κινητού, ερευνητήò 
Star Pointer, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. *Τα μοντέλα LT  70AZ , DX102AZ, DX5” & DX6” περιλαμβάνουν επιπλέον, ανορθωτικό 
διαγώνιο 90ο **Το μοντέλο LT 127AZ, περιλαμβάνει επιπλέον, barlow 2x.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:

Τιμή:

CE22453
LT 127AZ**
Κατοπτρικό 
Νευτώνιο
127 mm 
1000 mm
f/7,87
254 x

319,00 �

CE22461
DX 130AZ
Κατοπτρικό 
Νευτώνιο
130 mm 
650 mm
f/5
260 x

634,00 �

CE22450
LT 70AZ*
Διοπτρικό

70 mm 
700 mm 
f/10
140 x

239,00 �

CE22460
DX 102AZ*
Διοπτρικό

102 mm 
660 mm 
f/6,5
204 x

584,00 �

CE22462
DX 5”
Schmidt-
Cassegrain
125 mm 
1250 mm
f/10
250 x

749,00 �

CE22463
DX 6”
Schmidt-
Cassegrain
150 mm 
1500 mm
f/10
300 x

884,00 �

DX 102AZ

DX 6”

Το αυτοματοποιημένο αυτό τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να 
ελέγχεται ασύρματα από το smartphone ή το tablet σας, μέσω 

της δωρεάν εφαρμογής SynScan για iOS ή Android. Η στήριξη 
δημιουργεί το δικό της δίκτυο WiFi, έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, χωρίς να εξαρτάται από άλλα δίκτυα. 
Ακολουθώντας μια απλή διαδικασία ευθυγράμμισης, είστε έτοιμοι 

να εξερευνήσετε το σύμπαν, χρησιμοποιώντας το έξυπνο μενού 
που εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού ή tablet σας!  Με τη 

μεγάλη φωτοσυλλεκτική ικανότητα έχει καλές επιδόσεις σε όλες 
τις εφαρμογές και εξαιρετικές όσον αφορά την παρατήρηση της 

Σελήνης, των πλανητών, νεφελωμάτων, γαλαξιών και αστρικών 
σμηνών.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: SKSDN150-WIFI, Tύπος: Κατοπτρικό, Διάμετρος: 150mm, 
Εστ. Απόσταση: 750mm, Εστ. Λόγος: f/5, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθυνση: 300x, 

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή Ρομποτική GoTo
ÐåñéëáìâÜíονται: 2 προσοφθάλμια 10mm & 25mm, Barlow 2x με σπείρωμα για  

προσαρμογή φωτογραφικής μηχανής, ατσάλινος τρίποδας, ερευνητήò Star 
Pointer, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

699,00 �

Star Discovery P150i Goto WiFi SkyWatcher

WiFi

Σειρά AZ-GTi, WiFi SkyWatcher

Αυτά τα εξαιρετικά φορητά τηλεσκόπια έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχονται 
ασύρματα με το smartphone ή το tablet σας, χρησιμοποιώντας την δωρεάν 
εφαρμογή SynScan για iOS ή Android. Η ενεργοποίηση του AZ-GTi, με την 
ενσωματωμένη μονάδα WiFi, δημιουργεί το δικό του WiFi δίκτυο, έτσι ώστε η 
βάση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, χωρίς να εξαρτάται από άλλα 
δίκτυα. Η εφαρμογή AZ-GTi σε συνδυασμό με το ρομποτικό σύστημα SynScan 
παρέχουν πλήρη έλεγχο Gο-Tο, επιτρέποντας στο τηλεσκόπιο να μεταφερθεί 
αυτόματα σε οποιοδήποτε από τα αντικείμενα της εκτεταμένης βάσης 
δεδομένων της εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει 10.000 και πλέον ουράνια 
αντικείμενα!

ÐåñéëáìâÜíονται: Στήριξη αλταζιμουθιακή ρομποτική AZ GoTo WiFi , 2 προσοφθάλμια 10mm & 25mm,  τρίποδας αλουμινίου, ερευ-
νητήò Star Pointer, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:

Τιμή:

SKBK102AZGTI
102 AZ-GTi Skymax
Καταδιοπτρικό 
Maksutov-Cassegrain
102 mm 
1300 mm, f/12,7
204 x

SKBK127AZGTI
127 AZ-GTi Skymax
Καταδιοπτρικό 
Maksutov-Cassegrain
127 mm 
1500 mm, f/11,8
254 x

634,00 � 799,00 �

SKBK130AZGTI
130 AZ-GTi Explorer
Κατοπτρικό Νευτώνιο

130 mm 
650 mm, f/5
260 x

649,00 �
WiFi

Τα εκπληκτικά νέα, ελαφριά και εξαιρετικά φορητά τηλεσκόπια με ενσωματωμένη μονάδα WiFi, έχουν σχεδιαστεί 
για να ελέγχονται ασύρματα από το smartphone ή το tablet σας, μέσω της δωρεάν εφαρμογής SynScan για 
iOS ή Android. H AZ-GTe δημιουργεί το δικό της δίκτυο WiFi, έτσι ώστε η στήριξη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οπουδήποτε, χωρίς να εξαρτάται από άλλα δίκτυα WiFi. Αφού εισαγάγετε τις συντεταγμένες σας στην 
εφαρμογή και ακολουθώντας μια απλή διαδικασία ευθυγράμμισης, είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε το σύμπαν, 
χρησιμοποιώντας το έξυπνο μενού της εφαρμογής που εμφανίζεται στην οθόνη αφής του κινητού ή του tablet σας! 

Χαρακτηριστικά Κωδ.: OV-10278, Tύπος: Κατοπτρικό 
Νευτώνιο,  Διάμετρος: 114mm, Εστ. Απόσταση: 500mm, 
Εστ. Λόγος: f/4,4, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθυνση: 228x, Στήριξη: 
Αλταζιμουθιακή Ρομποτική AZ GoTo WiFi
ÐåñéëáìâÜíονται: 2 προσοφθάλμια 10mm & 25mm, τρίποδας, 
ερευνητήò Star Pointer, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: OV-10277, Tύπος: Διοπτρικό 
Αχρωματικό,  Διάμετρος: 102mm, Εστ. Απόσταση: 500mm, 
Εστ. Λόγος: f/4,9, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθυνση: 204x, Στήριξη: 
Αλταζιμουθιακή Ρομποτική AZ GoTo WiFi
ÐåñéëáìâÜíονται: 2 προσοφθάλμια 10mm & 25mm, τρίποδας, 
ερευνητήò Star Pointer, Διαγώνιο Star Diagonal 1.25’’, 90°, 
åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

AZ-GTe SkyWatcher

539,00 �

Το SKYHAWK-1145PS 
διαθέτει εξαιρετικό κάτοπτρο 
διαμέτρου 114 mm και είναι 
ιδανικό για παρατήρηση 
της Σελήνης, των λαμπρών 
πλανητών, νεφελωμάτων, 
γαλαξιών και αστρικών 
σμηνών.

Startravel-102

Το STARTRAVEL-102 είναι 
ένα διοπτρικό αχρωματικό 
τηλεσκόπιο που αποτελεί ένα 
αποδεδειγμένα καλό όργανο 
για παρατήρηση κομητών, 
αστρικών πεδίων, αστρικών 
σμηνών, νεφελωμάτων, 
γαλαξιών, πλανητών, της 
Σελήνης και του Ήλιου (με 
χρήση ειδικού ηλιακού 
φίλτρου!)

Skyhawk-1145PS

529,00 �
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NexStar 102 SLT NexStar 127 SLT

Έτσι απλά, με το άγγιγμα ενός και μόνο κουμπιού, πραγματοποιήστε τώρα τα φανταστικά σας ταξίδια στο σύμπαν! 
Προσιτά αυτοματοποιημένα - ρομποτικά τηλεσκόπια GoTo εισαγωγικού επιπέδου. Στήνονται εύκολα και γρήγορα 
μέσα σε λίγα λεπτά – χωρίς καν εργαλεία! Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στην επιφάνεια της Σελήνης, την 
Αφροδίτη και τις φάσεις της, τον Άρη ως πορτοκαλή δίσκο, τον Δία και τους τέσσερις μεγάλους 
δορυφόρους του, τον Κρόνο και τους δακτυλίους του καθώς και πολλά άλλα! 

ÐåñéëáìâÜíονται: Αλταζιμουθιακή στήριξη GoTo, 2 προσοφθάλμια 25mm & 9mm (31,8mm), ψηφιακό χειριστήριο, ερευνητής Star 
Pointer, ρυθμιζόμενïς τρίποδας, CD-ROM “The Sky”, αντάπτορας ρεύματος, δéáãþíéï, áíáλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, 
åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών, óυσκευασία δώρου. Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή.

Σειρά Nexstar SLT Celestron

NexStar Evolution Celestron

Το Σύμπαν σας περιμένει να το εξερευνήσετε!

Τα τηλεσκόπια Schmidt της σειράς αυτής είναι εφοδιασμένα με 
χειριστήριο NexStar+, όμως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το χρειαστείτε! 
Όπως ένα σύγχρονο ιστιοφόρο κινείται από τη μηχανή του και έχει τα 
πανιά για ώρα ανάγκης, έτσι και το υπερσύγχρονο Evolution διαθέτει 
ενσωματωμένο Wi-Fi, που σας δίνει τη δυνατότητα να το χειριστείτε από 
την οθόνη του tablet σας ή του smart phone. Ναι, όπως το φαντάζεστε, 
θα αγγίζετε έναν αστέρα στην οθόνη του tablet και το τηλεσκόπιο θα 
κατευθύνεται αυτόματα σε αυτόν!
Τα πιο φιλικά για τον χρήστη τηλεσκόπια που έχουν κατασκευαστεί ποτέ! 

CE12090
NexStar Evolution 6
Schmidt-Cassegrain
150 mm (6”)
1500 mm, f/10
300 x
16 kg

CE12091
NexStar Evolution 8
Schmidt-Cassegrain
203 mm (8”)
2032 mm, f/10 
406 x
18,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή: 2299,00 � 

ÐåñéëáìâÜíονται: 2 προσοφθάλμια 13 & 40mm, øçöéáêü ÷åéñéóôÞñéï NexStar+, ερευνητής Star Ponter, αλταζιμουθιακή στήριξη GoTo, 
ατσάλινος τρίποδας, διαγώνιο 90ο, ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αντάπτορας τροφοδοσίας, áíáλυτικές οδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

Η απλοποίηση της Αστρονομίας
Αυτή η σειρά ενσωματώνει πλήθος κορυφαίων τεχνολογιών, όπως: πλήρως 
αυτοματοποιημένο λειτουργικό σύστημα GoTo, επιστρώσεις StarBright XLT, 
επαναστατικό λογισμικό ευθυγράμμισης του τηλεσκοπίου SkyAlign™ και πολλά άλλα. 
Απλά επιλέξτε ένα αντικείμενο από το μενού και το τηλεσκόπιο θα το βρει για σας. Τα 
τηλεσκόπια αυτά έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν περίπου 40.000 αντικείμενα. Στην 
οθόνη LCD του χειριστηρίου σας μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες για τα πιο δημοφιλή 
αντικείμενα. Όλα τα τηλεσκόπια της σειράς NexStar SE μπορούν να λειτουργήσουν και 
χωρίς τον τρίποδα (ως επιτραπέζια) και είναι κατάλληλα και για επίγειες παρατηρήσεις 
και φωτογραφήσεις.

• Tα μοντέλα NexStar 4 & 5 SE, έχουν ενσωματωμένη ισημερινή σφήνα (wedge) για μετατροπή  της στήριξης 
και σε ισημερινή.
• ¼ëá ôá ôçëåóêüðéá ôçò óåéñÜò NexStar SE Ý÷ïõí äυνατότητα σύνδεσης  με Ç/Õ êáé  öùôïãñáöéêÞ ìç÷áíÞ. 

Σειρά Nexstar SE Celestron

ÐåñéëáìâÜíονται: øçöéáêü ÷åéñéóôÞñéï ìå ïèüíç õãñþí êñõóôÜëëùí, προσοφθάλμιο E-Lux 25mm, ερευνητής Star Ponter, 
αλταζιμουθιακή στήριξη με μοτέρ, ατσάλινος τρίποδας, ôá CD-ROM “The Sky Level 1” &  “NexRe-
mote”, áíáλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

CE11049
NexStar 4 SE
Maksutov-Cassegrain
102 mm (4”)
1325 mm
f/13
240 x
900 ìå ðñüóèåôï 
“flip-mirror”
9,5 kg

CE11036
NexStar 5 SE
Schmidt-Cassegrain
125 mm (5”)
1250 mm
f/10
300 x
900 

12,5 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÄÉÁÃÙÍÉÏ (31,8mm):

ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή: 949,00 � 1364,00 �

CE11069
NexStar 8 SE
Schmidt-Cassegrain
203 mm (8”)
2032 mm
f/10 
480 x
900 

14,9 kg



CE11068
NexStar 6 SE
Schmidt-Cassegrain
150 mm (6”)
1500 mm
f/10
354 x
900 

13,5 kg

1549,00 �

724,00 �

CE22096
NexStar 102 SLT
Διοπτρικό 

102 mm
660 mm
f/6,5
240 x
9 kgr

CE31145
NexStar 130 SLT
Κατοπτρικό 
Νευτώνιο
130 mm 
650 mm
f/5
306 x
8 kgr

729,00 �

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘ/ΣΗ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

Τιμή:

CE22097
NexStar 127 SLT
Καταδιοπτρικό 
Maksutov-Cassegrain
127 mm
1500 mm
f/12
260x
8,2 kg

799,00 �

CE22084
NexStar 5 SLT
Καταδιοπτρικό 
Schimdt-Cassegrain
125 mm
1250 mm
f/10
250x
7,3 kg

899,00 �

CE22088
NexStar 6 SLT
Καταδιοπτρικό 
Schimdt-Cassegrain
150 mm
1500 mm
f/10
300x
8,2 kg

1049,00 �

NexStar 130 SLT

ÐåñéëáìâÜíονται: Στήριξη αλταζιμουθιακή ρομποτική AZ GoTo WiFi , 2 προσοφθάλμια 10mm & 25mm, διαγώνιο 1.25”, τρίποδας 
αλουμινίου, ερευνητήò Star Pointer, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Σειρά Astro Fi Celestron

H Celestron αλλάζει τον τρόπο που χαιρόμαστε την αστρονομία, αλλάζοντας τον 
τρόπο πλοήγησης στον ουρανό. Τα τηλεσκόπια Astro Fi, είναι ολοκληρωμένα 
τηλεσκόπια, με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, που επιπλέον σας δίνουν 
τη δυνατότητα να τα χειριστείτε μέσω του smart phone ή του tablet σας, με τη 
βοήθεια της εφαρμογής Celestron SkyPortal. Χρησιμοποιώντας τον πανέμορφο 
και διαδραστικό χάρτη του ουρανού, αγγίξτε στην οθόνη σας το αντικείμενο 
που θέλετε να δείτε μέσα από το τηλεσκόπιο, και το τηλεσκόπιο αυτόματα θα το 
στοχεύσει.

CE22202
Astro Fi 102
Καταδιοπτρικό 
Maksutov-Cassegrain
102 mm 
1325 mm
f/13
204 x

634,00 �

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, 
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:

Τιμή:

CE22204
Astro Fi 5’’
Καταδιοπτρικό 
Schimdt-Cassegrain
125 mm 
1250 mm
f/10
250 x

799,00 �

CE22205
Astro Fi 6’’
Καταδιοπτρικό 
Schimdt-Cassegrain
150 mm 
1500 mm
f/10
300 x

974,00 �
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;

Γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο
Υπηρετούμε με συνέπεια την Αστρονομία από το 1990. Στους μόνιμους συνεργάτες μας συγκαταλέγονται Φυσικοί και 
άλλοι επιστήμονες, ερασιτέχνες αστρονόμοι, εξειδικευμένοι τεχνικοί, εκλαϊκευτές Αστρονομίας κ.ά. Πραγματοποιούμε 
εκπαιδευτικές προβολές Αστρονομίας με το κινητό πλανητάριο Starlab σε σχολεία, Δήμους, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ. 
Οργανώνουμε αστροβραδιές. Εκδίδουμε βιβλία Αστρονομίας και αστροχάρτες. Προμηθεύουμε αστρονομικό και άλλο 
εξοπλισμό οπτικών οργάνων σε πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και εξοπλισμό παρατήρησης της φύσης 
σε φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών.
 
Φιλική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση
Το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή επιλογή. Ειδικά αν είστε στο 
ξεκίνημά σας στην Αστρονομία, ή στην παρατήρηση της φύσης και του μικρόκοσμου, αυτή η βοήθεια είναι πολύτιμη, εφόσον 
θέλετε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.  

Φυσική παρουσία
Δεν «τρέχουμε» απλά ένα απρόσωπο ιντερνετικό κατάστημα. Έχουμε φυσική παρουσία, με ένα μεγάλο κατάστημα λιανικής 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εδώ 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. 
 
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 αστρονομικού εξοπλισμού,  και λοιπών οπτικών ειδών 
(μικροσκοπίων, κιαλιών, διοπτρών κλπ).

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα & την Κύπρο

Κεντρική διανομή: Αντ. Τρίτση 15-17, ΠΥΛΑΙΑ 
(έναντι  Sports Arena ΠΑΟΚ Φοίνικα)
Τηλ.: 2310 541 826, 2310 533902, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

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


