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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Χειμώνας 2022-23

1. Ενημερωθείτε για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τιμές
τους.

2. Περιηγηθείτε στο   www.planitario.gr  για αναλυτικότερες παρουσιάσεις των ειδών και
ενημερωμένες διαθεσιμότητες.

3. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή επισκεφθείτε μας και εξειδικευμένοι συνεργάτες 
μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας και τον 
προϋπολογισμό σας.

5. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί.
• Μετρητοίς επί αντικαταβολή    • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό    
• Με χρήση πιστωτικών καρτών • Με PayPal.

6. Εγγύηση. Το ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης εισάγει, ως επίσημος αντιπρόσωπος, τα περισσότερα
από τα είδη που παρουσιάζονται εδώ. Έτσι, όλα αυτά καλύπτονται από την επίσημη εργοστασιακή
εγγύηση και σχεδόν το σύνολο αυτών συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει μερικά από τα δεκάδες εκατοντάδες προιόντα που
διακινούμε. 

* Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής. 
Το ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη του παρόντος καταλόγου.
**Όλες οι δόσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικών καρτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.

4. Παραγγείλετε γρήγορα και εύκολα με 4 διαφορετικούς τρόπους:
• Μέσω τηλεφώνου: 2310 533 902,  2310 541 826  • Με fax: 2310 550 672
• Μέσω internet: www.planitario.gr   • Με επίσκεψη στο κατάστημά μας
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5 ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
(Ο Δασιλιάς της Γης + Το ρολόι του ουρανού + Ο Γιος της 
Αστερόσκονης + Μια Γιορτή στη Γειτονιά του Ήλιου + Ένα 

παιδί μιλάει με τ’ άστρα) 

Από 60,00 �   μόνο 49,00 �
& ΔΩΡΟ 

τα κιάλια LabZZ B2 6X21, αξίας 29,00 �

*Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/1/2023 ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων 

Super προσφορές*

4 ΒΙΒΛΙΑ
(Παρατηρησιακή Αστρονομία + Ουρανογραφία + Αρχή & 

Τέλος + Το Εγγύς Διαστημικό Περιβάλλον της Γης)

Από 92,00 �   μόνο 84,00 �
& ΔΩΡΟ 

τα κιάλια Discovery Elbrus 8x42, 
αξίας 46,00 �
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Τηλεσκόπια Διοπτρικά

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, εστιαστής: rack & pinion, Barlow 3x, βιβλίο «Το κενό που δεν είναι άδειο», oδηγίες χρήσης 
στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών. *Το μοντέλο Sky T60 περιλαμβάνει επιπλέον: διαγώνιο κάτοπτρο.

Σειρά Sky Discovery
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.

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

79,00 �

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

Τιμή:

LEV-79161*
Sky T60
60 mm 
700 mm
f/11,6
120 x
5 x 24
4, 12,5, 20mm & ανορθωτικό 1.5x

119,00 �

Σετ 2, Τηλεσκόπιο - Μικροσκόπιο 
Discovery
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».

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. 

84,00 �

Σετ 3 Τηλεσκόπιο - 
Μικροσκόπιο - Κιάλια Discovery 

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-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. 

99,00 �
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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

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. 

Αυτά τα τηλεσκόπια σχεδιάστηκαν με στόχο να είναι κατάλληλα για ταξίδια. 
Βραχύσωμα, φορητά και με ικανοποιητική οπτική απόδοση, είναι κατάλληλα για 

επίγειους αλλά και για αστρονομικούς στόχους.

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».

Travel Scope Celestron

Σειρά SkyTrip Discovery

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

Τιμή:

LEV-79165
Sky Trip ST50
50 mm 
360 mm
f/7,2
100 x
2x20
8 mm & 20mm

114,00 �

LEV-79166
Sky Trip ST70
70 mm 
400 mm
f/5,7
140 x
5x24
10 mm & 20 mm

149,00 �

LEV-79167
Sky Trip ST80
80 mm 
400 mm
f/5
160 x
5x20
9 mm & 25 mm

264,00 �

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

124,00 �

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

169,00 �

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

199,00 �

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.

LabZZ T1 Levenhuk

Χαρακτηριστικά Κωδ.: LEV-69736,Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 40mm, 
Εóô. áðüóôáóç: 500mm, Εστ. Λόγος: f/12,5,  ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 80x , 
Βάρος: 1,4 kgr 
ÐåñéëáìâÜíονται:  Διαγώνιο, προσοφθάλμια 12,5mm & 20mm, 
αλταζιμουθιακή στήριξη, ανορθωτής ειδώλου 1,5x, ερευνητής 2x20, επίση-
μη εργοστασιακή εγγύηση.

69,00 �



www.planitario.gr6

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

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

184,00 �

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

134,00 �

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,                            149,00 �
ÐåñéëáìâÜíονται: Αναπτυσσόμενος  τρίποδας, ερευνητής 
5x24, 2 προσοφθάλμια 4 mm, & 20 mm, Barlow 3x.

CE21087, 80 AZS, Ø 80 mm, 160 x,                             269,00 �
ÐåñéëáìâÜíονται: Αναπτυσσόμενος  τρίποδας, ερευνητής 
5x24, προσοφθάλμιο 20 mm.

CE21036, 70 AZ, Ø 70 mm, 140 x,                             189,00 �
ÐåñéëáìâÜíονται: Αναπτυσσόμενος  τρίποδας, ερευνητής 
5x24, 2 προσοφθάλμια 4 mm & 20 mm, Barlow 3x.

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

259,00 �

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

249,00 �

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

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

Τηλεσκόπια Διοπτρικά
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Σειρά Inspire Celestron
Το απόλυτο τηλεσκόπιο για τον αρχάριο έως μεσαίο αστρονόμο! 

Στιβαρός τρίποδας από ανοξείδωτο ατσάλι, ενσωματωμένο σύστημα 
συγκράτησης smartphone, ενσωματωμένος φακός LED κόκκινου 

φωτός, 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, 2 προσοφθάλμια 10 & 
20mm, ερευνητή Star Pointer, ανορθωτικό διαγώνιο 90ο, oδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή  εγγύηση 2 ετών.

389,00 �

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

Τιμή:

CE22402
Inspire 80AZ
80 mm 
900 mm
f/11
160 x

CE22403
Inspire 100AZ
100 mm 
660 mm
f/6,5
204 x

519,00 �

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 προσοφθάλμια 10mm 
& 25 mm, Barlow 2x, υποδοχή για φωτογραφικό τρίποδα, ïäçãßåò  óôá åëëçíéêÜ, επίσημη 
εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

299,00 �

Evostar 90900AZ3 SkyWatcher
Κλασικό, διοπτρικό τηλεσκόπιο, κατάλληλο για ουράνια και 

για επίγεια παρατήρηση. Η μεγάλη εστιακή απόσταση 
και η οπτική απόδοση του σωλήνα το καθιστούν 

ένα αξιόλογο όργανο για τη μελέτη της σεληνιακής 
επιφάνειας καθώς και για την παρατήρηση πλανητών. 

Κατάλληλο για φωτογράφηση της Σελήνης και 
επίγειων στόχων.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: SK909AZ3, Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 90mm,  
Εóô. áðüóôáóç: 900mm, Εστ. Λόγος: f/10,  ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 180x 

ÐåñéëáìâÜíονται: Ερευνητής 6x30, διαγώνιο πρίσμα 45°, 
προσοφθάλμια 10 & 25mm, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, επίσημη 

εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

334,00 �

Τηλεσκόπια με ευρύ οπτικό πεδίο, εξαιρετικά για επίγεια παρατήρηση 
και φωτογράφηση. Καθαρή εικόνα, λογική τιμή, μικρό μέγεθος 
και βάρος, άριστη επιλογή  ως ένα φορητό τηλεσκόπιο. 
Όσον αφορά τη φωτογράφηση, αστρονομική ή επίγεια, τα 
τηλεσκόπια αποδίδουν ουσιαστικά όπως ένας τηλεφακός. 

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

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

Τιμή:

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

549,00 �

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

389,00 �

102500AZ3 & 120600AZ3 Black Diamond SkyWatcher
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Τηλεσκόπια κατοπτρικά

Astromaster 114EQ Celestron
Αν ψάχνετε για ένα διπλής χρήσης τηλεσκόπιο, κατάλληλο τόσο για 
επίγεια όσο και ουράνια παρατήρηση, τότε το μοντέλο Astromaster 114 
EQ 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.

οι προσοφθάλμιοι φακοί 
που περιλαμβάνονται, 

προσφέρουν  και 
επίγειες παρατηρήσεις

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.

349,00 �

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

Τιμή:

CE31042
114 EQ
Κατοπτρικό νευτώνειο
114 mm 
1000 mm
f/8,7
228 x
10 & 20mm
12,6 kgr

CE32042*
114 EQ -Motor
Κατοπτρικό νευτώνειο
114 mm 
1000 mm
f/8,7
228 x
4 & 20mm
12,6 kgr

324,00 � 389,00 �

ÐåñéëáìâÜíονται: Ισημερινή στήριξη EQ, 2 προσοφθάλμια, ερευνητής Star Pointer, λογισμικό για αστρονομική χρήση, oδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. *Το μοντέλο CE32042 περιλαμβανει επιλέον, μοτέρ παρακολούθησης, 
φίλτρο Σελήνης  και αντάπτορα για smartphone.

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.: 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. 174,00 �
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Astromaster 130EQ Celestron

Blitz 203 Plus Levenhuk

Η σειρά AstroMaster δίνει λαμπρά, καθαρά είδωλα της Σελήνης και 
των πλανητών. Είναι εύκολο να δείτε τους δορυφόρους του Δία και 
τους δακτυλίους του Κρόνου με κάθε μοντέλο αυτής της σειράς. Με τα 
κατοπτρικά νευτώνεια τηλεσκόπια, μπορείτε να παρατηρήσετε  αντικείμενα 
του βαθέως ουρανού, π.χ. γαλαξιες και νεφελώματα. Γρήγορο και εύκολο 
στήσιμο, χωρίς εργαλεία.

Το τηλεσκόπιο Blitz 203 PLUS είναι ένα ισχυρό, μεγάλης διαμέτρου 
οπτικό όργανο για παρατήρηση ουράνιων στόχων, καθώς και για 

αστροφωτογράφιση με τα κατάλληλα προαιρετικά αξεσουάρ. Είναι 
σχεδιασμένο για τον φιλόδοξο αρχάριο που θέλει να εξερευνήσει 

όλα τα μυστικά του διαστήματος.

Χαρακτηριστικά Κωδ.: CE31045, Tύπος: Κατοπτρικό νευτώνειο, Διάμετρος: 130mm 
(5,1”), Εστ. Απόσταση: 650mm, Εστ. Λόγος: f/5, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθυνση: 260x, 
Βάρος: 12,5 kgr  
ÐåñéëáìâÜíονται: Ισημερινή στήριξη CG3, 2 προσοφθάλμια 10mm & 20mm, ερευ-
νητής Star Pointer, λογισμικό “TheSkyX – First Light Edition”, oδηγίες χρήσης στα 
ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών. 

Χαρακτηριστικά Κωδ.: LEV-77107, Tύπος: Κατοπτρικό νευτώνειο, 
Διάμετρος: 203mm, Εστ. Απόσταση: 800mm, Εστ. Λόγος: f/4, Μεγ. 

ωφέλιμη μεγέθυνση: 406x  
ÐåñéëáìâÜíονται: Ισημερινή στήριξη EQ4, 2 προσοφθάλμια 6,5mm & 

20mm, ερευνητής 6x30, φίλτρο Σελήνης, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, 
επίσημη εργοστασιακή εγγύηση εφ’ όρου ζωής. 

389,00 �

649,00 �

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

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. 
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OPT-9015000
NG 76/350
76 mm 
350 mm
f/4,6
152 x
6 & 20mm

SKDOB76-IYA
Heritage 76
76 mm 
300 mm
f/4
152 x
10 & 25mm

109,00 � 144,00 �

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

Τιμή:

Τηλεσκόπια Dobsonian

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

364,00 �

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

Τιμή:

CE22470
StarSense Dob 8''
203 mm 
1200 mm, f/5,9
406 x
19,860 kgr

1049,00 �

CE22471
StarSense Dob 10''
254 mm 
1200 mm, f/4,7
600 x
24,860 kgr

1474,00 �

ÐåñéëáìâÜíονται: 
προσοφθάλμια LE 10mm 
W.A & LE 25mm W.A, 
ερευνητήò Star Pointer, 
åργοστασιακή εγγύηση 
2 ετών.

ÐåñéëáìâÜíονται: προσοφθάλμιο 25mm, ερευνητήò Star Pointer, λογισμικό Starry 
Night Basic Edition Software, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Αυτά τα κατοπτρικά τηλεσκόπια 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. 

Με τα StarSense Explorer η Celestron έχει επανεφεύρει το 
τηλεσκόπιο τύπου Dobson, καθώς είναι το πρώτο Dobsonian 

τηλεσκόπιο που χρησιμοποιεί το smartphone σας για να αναλύσει 
τον νυχτερινό ουρανό και να υπολογίσει τη θέση του σε πραγματικό 

χρόνο. Ιδανικά για αρχάριους, χάρη στο φιλικό προφίλ της 
εφαρμογής. Είναι σαν να έχετε τον προσωπικό σας ξεναγό στον 

νυχτερινό ουρανό.

Dobsonian Truss Heritage SkyWatcher

StarSense Explorer Dobsonian Celestron

Επιτραπέζια Dobsonian 76’’

ÐåñéëáìâÜíονται: στήριξη Dobson αλταζιμουθιακή, δυο 
προσοφθάλμια, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, åργοστασιακή 
εγγύηση.

Συλλεκτικά τηλεσκόπια 
με συμπαγή 
σχεδιασμό, ξύλινη 
βάση διαμέτρου μόλις 
20cm, προσφέρονται 
σαν εισαγωγικά στην 
παρατήρηση. Απόλυτα 
φορητά κι εύκολα 
στη χρήση. Κομψό 
διακοσμητικό στο ράφι 
ή στο γραφείο σας.

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

Τιμή:

OPT-9065000
114/500 NG
114 mm 
500 mm
f/4,4
228 x
3,35 kgr

184,00 �

OPT-9203810*
114/500 COMPACT
114 mm 
500 mm
f/4,4
228 x
3,7 kgr

179,00 �

Εξαιρετική επιλογή για τους 
αρχάριους παρατηρητές! Είναι 

ιδανικά για να σας εισάγουν 
στον κόσμο της Αστρονομίας. 

Χάρη στην εύκολη χρήση τους, 
θα δώσουν τη δυνατότητα 

στους αρχάριους παρατηρητές 
να εξερευνήσουν τον νυχτερινό 

ουρανό. Είναι πλήρως 
συναρμολογημένα και έτοιμα 

προς χρήση.

ÐåñéëáìâÜíονται: Dobson στήριξη, προσοφθάλμια 20 & 
6mm, barlow 2x, φίλτρο Σελήνης, ενσωματωμένη πυξίδα, 
ερευνητής, λογισμικό (για λήψη), οδηγίες χρήσης στα 
ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση. * Το μοντέλο  OPT-
9203810 περιλαμβάνει επιπλέον φίλτρο Ηλίου

Dobsonian 114/500 
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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.

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

339,00 �

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

699,00 �

CE22450
LT 70AZ*
Διοπτρικό

70 mm 
700 mm 
f/10
140 x

249,00 �

CE22460
DX 102AZ*
Διοπτρικό

102 mm 
660 mm 
f/6,5
204 x

599,00 �

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

929,00 �

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

1199,00 �

DX 102AZ

LT 127AZ

DX 6”

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!

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. 

545,00 �

Heritage-150P Flextube (Virtuoso GTi) 
SkyWatcher

Τηλεσκόπια Ρομποτικά
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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. 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.

739,00 �

Star Discovery P150i Goto WiFi 
SkyWatcher

WiFi

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

Σειρά Astro Fi Celestron

Τα τηλεσκόπια Astro Fi, σας δίνουν τη δυνατότητα να τα χειριστείτε μέσω του smart 
phone ή του tablet σας, με τη βοήθεια της εφαρμογής SkyPortal. Χρησιμοποιώντας 
τον πανέμορφο και διαδραστικό χάρτη του ουρανού, αγγίξτε στην οθόνη σας το 
αντικείμενο που θέλετε να δείτε μέσα από το τηλεσκόπιο, και αυτό αυτόματα θα το 
στοχεύσει.

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

749,00 �

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

899,00 �

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

1134,00 �

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. 
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 και περιλαμβάνει 10.000 και πλέον ουράνια 
αντικείμενα!

ÐåñéëáìâÜíονται: Στήριξη αλταζιμουθιακή, προσοφθάλμια 10mm & 25mm, τρίποδας αλουμινίου, ερευνητήò 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

674,00 � 849,00 �

SKBK130AZGTI
130 AZ-GTi Explorer
Κατοπτρικό Νευτώνιο

130 mm 
650 mm, f/5
260 x

649,00 � WiFi

Τηλεσκόπια Ρομποτικά
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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

899,00 �

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

899,00 �

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

899,00 �

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

949,00 �

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

1164,00 �

NexStar 130 SLT

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. 
Όλα τα τηλεσκόπια της σειράς μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς τον τρίποδα (ως 
επιτραπέζια) και είναι κατάλληλα και για επίγειες παρατηρήσεις και φωτογραφήσεις.

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” &  “NexRemote”, áíáλυτικές οδηγίες χρήσης 
στα ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.  *Tο μοντέλο NexStar 4 SE, έχει ενσωματωμένη ισημερινή σφήνα (wedge) για μετατροπή  
της στήριξης και σε ισημερινή.

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

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

Τιμή: 1099,00 �

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

1699,00 �
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Ελαφριά και εύχρηστα κιάλια για εξωτερικές δραστηριότητες, όπως ταξίδια, περιπάτους, ορειβασία, 
παρακολουθήσεις αθλητικών αγώνων, συναυλιών κ.ά. Το ευρύ οπτικό πεδίο κάνει άνετη την παρατήρηση 
εκτεταμένων αντικειμένων ή κινούμενων στόχων, åíþ, ÷άρη στις πολλαπλές επιστρώσεις των οπτικών και στα 
πρίσματα BK-4 ή ΒAΚ-7, θα έχετε πάντα εξαιρετικά ευκρινή είδωλα, πλούσια σε κοντράστ. 

Κιάλια τσέπης (compact)

Τα κιάλια LabZZ B θα κάνουν κάθε παιδί να νιώσει 
εξερευνητής. Αυτά τα μικρόσωμα κιάλια έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για νεαρούς παρατηρητές. 

LEV-69715, LabZZ B2, 6X21    29,00 �
LEV-79665, LabZZ B4, 8X21    29,00 �
LEV-79666, LabZZ B5, 8X21    34,00 �
LEV-74099, LabZZ B6, 10X25     35,00 �

LEV-17784, 3X25 (μαύρο) με λαβή    49,00 �
LEV-17785, 3X25 (λευκό) με λαβή    52,00 �
LEV-28820, 3X25 (κόκκινο) με λαβή    49,00 �
LEV-28821, 3X25 (χρυσό) με λαβή    52,00 �
LEV-28822, 3X25 (ασημί) με λαβή    52,00 �

Σειρά Broadway 325N Levenhuk

LEV-28818, 3X25 (χρυσό) με αλυσίδα    52,00 �
LEV-28817, 3X25 (λευκό) με αλυσίδα    52,00 �
LEV-17783, 3X25 (μαύρο) με αλυσίδα    52,00 �

Σειρά Broadway 325F Levenhuk

Παιδικά κιάλια

LEV-79653, 5X30    14,00 � 
LEV-79652, 8X21    19,00 �
LEV-79651, 10X25    22,00 �

LEV-79566, 8X21 (Γαλάζιο)    29,00 �
LEV-79567, 8X21 (Πράσινο)     29,00 �
LEV-79568, 8X21 (Μωβ)     29,00 �
LEV-79569, 8X21 (Κόκκινο)    29,00 �

LabZZ B LevenhukΣειρά Basics BB Discovery
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CE71230, UpClose G2 8X21 44,00 �
CE71232, UpClose G2 10X25 44,00 �
CE71234, UpClose G2 16X32      59,00 �
CE71250, UpClose G2 7X35 64,00 �

Σειρά UpClose G2 Celestron
CE71340, Outland X  8x25      99,00 �
CE71341, Outland X 10x25     104,00 �

Σειρά Outland X Celestron

KW-YFII30.6, YF II 6x30 WP      180,00 �
KW-YFII30.8, YF II 8x30 WP      190,00 �

Σειρά YF II 
Kowa

KW-SVII25.8, SV II 8x25 WP          125,00 �
KW-SVII25.10, SV II 10x25 WP      132,00 �

Σειρά SV 
Kowa

LEV-77914, 8X21    33,00 �
LEV-77909, 10X25    35,00 �
LEV-77911, 12X25    39,00 �
LEV-77912, 16X32    49,00 �
LEV-77916, 8-20X25    74,00 �

Gator Levenhuk

LEV-79570, 8X21    34,00 �
LEV-79571, 8X25    37,00 �
LEV-79573, 10X25    39,00 �

Travel Levenhuk
Τα κιάλια Travel είναι ένα οπτικό όργανο κατάλληλο 
για τις παρατηρήσεις σας στην ύπαιθρο, αλλά και 
σε αστικά τοπία. Θα σας συντροφεύουν σε κάθε σας 
ταξίδι και θα σας βοηθάν να βλέπετε περισσότερα και 
πιο μακρινά αντικείμενα.

CE71330, Nature DX 8x32         189,00 �
CE71331, Nature DX 10x32       194,00 �

Σειρά Nature DX 
Celestron

GPO-B302, 8x32 (μαυρο/μπεζ)            449,00 �
GPO-B323, 10x32 (μαυρο/καφέ)          469,00 �

Passion ED Gpo
Τα πιο μικρά και ελαφριά μοντέλα 
της γερμανικής εταιρείας GPO. 
Συνδυάζουν τον κομψό και 
εργονομικό σχεδιασμό με τα υψηλής 
ποιότητας υλικά κατασκευής. 

Μικρά σε διαστάσεις, αλλά ισχυρά, θα σας δώσουν 
την ευκαιρία να μελετήσετε τον κόσμο γύρω σας. 
Κατάλληλα για την παρατήρηση μακρινών κτηρίων, 
πτηνών και ζώων. 
Θαυμάσια επιλογή για 
τους φυσιολάτρες, 
καθώς και για όσους 
αγαπούν τα ταξίδια. 
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CE71346, Outland X 8x42            144,00 �
CE71347, Outland X 10x42          144,00 �

Σειρά Outland Celestron

Περιλαμβάνεται μαλακή θήκη 
μεταφοράς, καπάκια φακών  
και λουράκι ανάρτησης. 
Σχεδίαση: Porro

Κιάλια κλασικού σχεδιασμού, κατάλληλα για 
παρατηρήσεις της φύσης αλλά και του 
έναστρου ουρανού. Διαθέτουν 
κεντρική εστίαση, διοπτρική 
ρύθμιση και εξωτερική 
ελαστική επένδυση και πολύ 
καλό eye relief. Ανθεκτικά σε 
καταπονήσεις. 

Σειρά UpClose Celestron

CE71252, UpClose G2 8X40 79,00 �
CE71256, UpClose G2 10x50 7900 �

Κιάλια κλασικών διαστάσεων

Περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς, καπάκια φακών, πανάκι 
καθαρισμού  και λουράκι ανάρτησης. Σχεδίαση: Roof

Περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς, καπάκια φακών, πανάκι 
καθαρισμού  και λουράκι ανάρτησης. Σχεδίαση: Porro

Σειρά Elbrus Discovery Σειρά Flint Discovery

LEV-79579,  8x42 46,00 �
LEV-79581, 10x42 49,00 �

LEV-79582,  8x40 74,00 �
LEV-79583,  10x50 79,00 �
LEV-79584, 12x50 84,00 �

Πολύ καλή επιλογή 
για όσους αγαπούν τις 
πεζοπορίες, το bird-
watching, το ψάρεμα, 
το κυνήγι και άλλες 
δραστηριότητες στη 
φύση. Άνετη και εύκολη 
χρήση σε έναν στιβαρό 
σχεδιασμό που θα σας 
ικανοποιήσει παράγοντας 
ποιοτικές εικόνες.

Ευέλικτα οπτικά όργανα 
κατάλληλα για παρατηρήσεις 
στη φύση. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες 
δραστηριότητες: κυνήγι, 
παρακολούθηση περιοχής 
κοντά σε μια κατασκήνωση, 
ασφάλεια και προστασία μιας 
περιοχής κ.λπ.

Σειρά Gator Discovery

Ψάχνετε για ισχυρά κιάλια για να 
παρατηρείτε μακρινά αντικείμενα; Τα κιάλια 
Gator διαθέτουν πλήρως επιστρωμένα 
οπτικά, είναι αδιάβροχα και 
ιδανικά για παρατήρηση 
της άγριας ζωής 
από απόσταση 
ασφαλείας, 
χωρίς 
ενόχληση 
αυτής.

LEV-77915, 8x40    84,00 �
LEV-77910, 10x50    89,00 �
LEV-77913, 20x50    94,00 �
LEV-77917, 10-30x50 129,00 �

Περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς, πανάκι καθαρισμού  και 
λουράκι ανάρτησης. Σχεδίαση: Roof

Σειρά Travel Levenhuk

LEV-79572, 8x40 44,00 �
LEV-79574, 10x40 49,00 �
LEV-79577, 7x50 49,00 �
LEV-79575, 10x50 54,00 �
LEV-79576, 12x50 63,00 �

Κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
αλουμίνιο θα γίνουν ο πιο 
αξιόπιστος σύντροφός σας 
στο κυνήγι και το 
ψάρεμα, καθώς και 
στις πεζοπορίες και τα 
ταξίδια σας. Θα είστε 
σε ετοιμότητα για 
κάθε περιπέτεια!

Μεσαίου μεγέθους κιάλια  για τις ανάγκες κάθε 
λάτρη της φύσης, από παρατηρητές πουλιών και 
κυνηγούς ως φιλάθλους και ταξιδιώτες. Τα οπτικά 
είναι πολυπιστρωμένα, αποδίδοντας είδωλα υψηλής 
ευκρίνειας και υψηλής αντίθεσης. Ευέλικτα κιάλια σε 
προσιτή τιμή, 
καλή επιλογή 
για όλες τις 
υπαίθριες 
περιπέτειές 
σας! 
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Η κορυφαία σειρά κιαλιών της γερμανικής 
εταιρείας GPO. Ο οπτικός σχεδιασμός σε 
συνδυασμό με τις υπερσύγχρονες επιστρώσεις 
δημιουργεί οπτική υπεροχή ως προς τη μετάδοση 
του φωτός, το οπτικό πεδίο, την ευκρίνεια, την 
κοντινή εστίαση και την απόδοση των χρωμάτων. 
Χάρη στην υδρόφοβη επίστρωση όλα τα οπτικά 
στοιχεία είναι προστατευμένα απέναντι στην 
βρωμιά και στην υγρασία. Αν αναζητάτε ένα 
ζευγάρι κιάλια, χωρίς συμβιβασμούς, τα κιάλια 
αυτά αποτελούν την ιδανική επιλογή.

CE71333, Nature DX 10x42       234,00 �
CE71335, Nature DX 10x56       324,00 �
CE71336, Nature DX 12x56       334,00 �

Ο τέλειος σύντροφος για τους λάτρεις των 
αποδράσεων στην φύση. Μπορείτε άφοβα να 
τα έχετε μαζί σας σε κάθε δραστηριότητα. Είναι 
ελαφριά κιάλια, αντέχουν σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, είναι πλήρως αδιάβροχα και γεμισμένα 
με αέριο άζωτο, που τα καθιστά αντιθαμβωτικά.

Σειρά Nature DX Celestron

Σειρά Karma Pro Levenhuk

KW-SVII42.8, SV II 8x42 DCF 305,00 �
KW-SVII42.10, SV II 10x42 DCF 315,00 �
KW-SVII50.10, SV II 10x50 410,00 �
KW-SVII50.12, SV II 12x50 420,00 �

Σειρά SV II Kowa
Εξαιρετική απόδοση από την 
κορυφαία ιαπωνική εταιρία 
Kowa. Είναι αδιάβροχα 
και γεμισμένα με ξηρό 
αέριο άζωτο, το οποίο 
αποτρέπει το εσωτερικό 
θόλωμα. Όλα τα οπτικά 
μέρη κατασκευάζονται από 
υψηλής ποιότητας γυαλί. 
Με ελαφριά και στιβαρή 
κατασκευή. 

Βροχή, χιόνι, ομίχλη – τίποτα δεν μπορεί να αλλοιώσει την 
ποιότητα της εικόνας, όταν έχετε τα κιάλια Karma PRO! Το εντελώς 
αδιάβροχο σώμα επιτρέπει την παρατήρηση υπό οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες. Ένα όργανο υψηλής ποιότητας που ικανοποιεί 
ακόμα και τις επαγγελματικές ανάγκες των χρηστών!

LEV-67699, Karma Pro 10x50      194,00 �
LEV-67700, Karma Pro 12x50      199,00 �

GPO-B341, Passion ED 8x42 (μαύρο-πράσινο)      499,00 �
GPO-B342, Passion ED 8x42 (μαύρο-μπεζ)         499,00 �
GPO-B361, Passion ED 10x42 (μαύρο-πράσινο)   529,00 �

Σειρά Passion Gpo
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Η Kowa εμπλουτίζει την κομψή σειρά BD PROMINAR 
που διαθέτει τους θρυλικούς φακούς XD, με διαμέτρους 
κιαλιών 56mm. Ανάμεσα στα 
μοντέλα της σειράς 
θα βρείτε σίγουρα 
ένα κιάλι με μεγάλη 
διαύγεια και 
εξαιρετική οπτική 
ποιότητα για κάθε 
χρήση και ανάγκη.

Κιάλια ναυτικά αδιάβροχα

Ενσωματωμένη φωτιζόμενη πυξίδα, αποστασιόμετρο και δυνατότητα προσάρτησης σε τρίποδα.

Celestron, CE71189-A, 

Oceana 7x50 WP-IF/RC      274,00 �  

Levenhuk, LEV-72108, Nelson 8x30 WP     149,00 � 
Levenhuk, LEV-72109, Nelson 7x50 WP     179,00 � 

Levenhuk, LEV-67733, Sherman PLUS 7x50      

154,00 �

Κιάλια

Σειρά BD 56 XD Prominar Kowa

KW-BD56.8XD, BD 8x56 XD Prominar 680,00 � 
KW-BD56.10XD, BD 10x56 XD Prominar 690,00 � 
KW-BD56.12XD, BD 12x56 XD Prominar 710,00 � 

Με φακούς υψηλής ποιότητας ED, και 
αξιοζήλευτο μεγάλο οπτικό πεδίο, η σειρά 
BDII-XD θέτει ένα νέο στάνταρ σε επίπεδο 
τιμής. Προσιτά χωρίς συμβιβασμούς.

KW-BDII42.8XD, BD II 8x42 XD 500,00 �
KW-BDII42.10XD, BD II 10x42 XD 510,00 �

Σειρά BD 42 II XD Kowa

Τα κιάλια Terra ED είναι ανθεκτικά, αξιόπιστα και εύχρηστα. Η κορυφαία 
οπτική ακρίβεια και η υδροφοβική επίστρωση εγγυώνται λαμπρά 
είδωλα και στην παραμικρή λεπτομέρεια.

Terra ED 10x42 Zeiss

CZ-5242049908, Terra ED 10x42 (μαύρο-πράσινο)       609,00 �

Υψηλής ποιότητας κιάλια παντός καιρού, 
με οπτικά ακριβείας Canon και οπτικό 
Σταθεροποιητή εικόνας, για ευκρινή, 
σταθερή εικόνα και εξαιρετικά άνετη 
παρατήρηση σε αντίξοες συνθήκες ή σε 
θαλάσσια περιβάλλοντα. CA-631865, 15x50 1279,00 �

CA-333633, 18x50 1439,00 �

Σειρά IS All Weather Canon
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Περιλαμβάνονται: Μαλακή θήκη πολυτελείας, Εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.
* Τα μοντέλα CE71009, CE71018 & CE72031 περιλαμβάνουν αντάπτορα για προσαρμογή σε τρίποδα

SkyMaster Celestron
Τα κιάλια αυτά προσφέρουν εκπληκτικές επιδόσεις για αστρονομικές και 
επίγειες παρατηρήσεις, χάρη στα πολύ καλής ποιότητος πρίσματα BAK-4 
και το μεγάλο άνοιγμα των φακών.  Είναι αδιάβροχα, με πολυεπιστρωμένους 
φακούς για υψηλό κοντράστ και μεγάλο eye relief, ιδανικό για αυτούς που 
φορούν γυαλιά. Ρύθμιση διόπτρας για εστίαση ακριβείας.

CE71007, SkyMaster 12x60      149,00 � 
CE71009, SkyMaster 15x70      149,00 �
CE71018, SkyMaster 20x80      244,00 � 
CE72031, SkyMaster 20x80 Pro      399,00 � 

Spezial Astro Bresser
Χάρη στα πλήρως πολυεπιστρωμένα οπτικά πρίσματα 
και στους μεγάλους αντικειμενικούς φακούς, τα 
κιάλια αυτά παρέχουν καθαρές και φωτεινές εικόνες 
από άκρη σε άκρη. Λόγω της μεγάλης μεγέθυνσης, 
είναι ιδανικά όχι μόνο για την παρατήρηση 
αστρονομικών αντικειμένων, αλλά και για την 
προβολή μακρινών επίγειων αντικειμένων.  Μπορούν 
να τοποθετηθούν απευθείας σε τρίποδο χάρη στον 
ενσωματωμένο αντάπτορα.

Bruno Plus Levenhuk
Τα αστρονομικά κιάλια Bruno Plus θα σας δώσουν 
μια εξαιρετική ευκαιρία να εξερευνήσετε τα βάθη 
του διαστήματος! Μπορείτε να δείτε τη Σελήνη, να 
βρείτε στον ουρανό τον Κρόνο και την Αφροδίτη 
και να παρακολουθήσετε την κίνηση του Διεθνούς 
Διαστημικού Σταθμού. Είναι, επίσης, άριστο εργαλείο 
για την παρατήρηση βροχών διαττόντων αστέρων.

LEV-71146, 15x70      289,00 � 
LEV-71147, 20x80      359,00 � OPT-1552081, Astro 20x80       194,00 �

Special Saturn Bresser
Εξαιρετικός συνδυασμός πολλών μεγεθύνσεων με μεγάλους 
αντικειμενικούς φακούς. Η υψηλή φωτοσυλλεκτική ικανότητα τα 
καθιστά ιδανικά για αστρονομικές και επίγειες παρατηρήσεις. Η 
σύνδεση τους σε τρίποδα γίνεται ευκολότερη, με τη χρήση του 
συμπεριλαμβανόμενου προσαρμογέα τρίποδου. Αυτό επιτρέπει μια 
σταθερή εικόνα και παρατήρηση.

OPT-1552060, Saturn 20x60      189,00 � 
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Σειρά Wise Plus Levenhuk

Αν σας αρέσει το περπάτημα, η ορειβασία, η 
παρατήρηση της αστικής αρχιτεκτονικής ή η 
απόλαυση φυσικών τοπίων, το μονοκιάλι αυτό θα 
γίνει ο πιστός σας σύντροφος! Εξαιρετικά μικρό 
μέγεθος για να χωράει σε μια τσέπη. 

LEV-67738, Wise Plus 8x32       72,00 �

LEV-67739, Wise Plus 8x42       74,00 �

LEV-67740, Wise Plus 10x42     79,00 �

Μονοκιάλια
Σειρά Gator Levenhuk

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων οπτικά όργανα με 
ευρύ οπτικό πεδίο. Αποτελούν καλή επιλογή για τους 
κυνηγούς, αλλά και για όσους απολαμβάνουν τις 
πεζοπορίες και την παρατήρηση πτηνών ή άγριων 
ζώων. Μπορείτε ακόμα, να το 
έχετε μαζί σας όταν 
πρόκειται να 
παρακολουθήσετε έναν 
αθλητικό αγώνα.

LEV-78232, Gator 10x25 24,00 � 

LEV-78231, Gator 8x42  29,00 �

LEV-78230, Gator 10x42 39,00 �

LEV-78229, Gator 10-30x30 39,00 �

Παιδικό Μονοκιάλι LabΖΖ S5 
12x30 Levenhuk

Το LabZZ S5 12x30 είναι ένα μονοκιάλι με υψηλή 
μεγέθυνση 12x, σχεδιασμένο για παιδιά. Προσφέρει 
λεπτομερείς εικόνες μακρινών αντικειμένων που 
μπορεί να κινήσουν το ενδιαφέρον του παιδιού κατά τη 
διάρκεια ενός περιπάτου ή μιας πεζοπορίας.

LEV-79670      12,00 � 

Σειρά Wise Pro Levenhuk

LEV-74155, Wise Pro 8x42          109,00 �

LEV-74156, Wise Pro 10x50        129,00 �

Με αυτό το οπτικό όργανο μπορείτε να 
παρατηρείτε σε ηλιόλουστες μέρες αλλά και 
σε συννεφιασμένες, καθώς η λαμπρότητα της 
εικόνας παραμένει ικανοποιητική ακόμα και υπό 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η προσάρτηση του 
σε τρίποδα κάνει πιο άνετες τις παρατηρήσεις 
μεγάλης διάρκειας και πιο σταθερή την εικόνα.

Μια μηχανή τσέπης μονοφθάλμιου τύπου 
με εξαιρετικό ζουμ, που προσφέρει 
δυνατότητα εγγραφής φωτογραφιών και 
βίντεο με ζουμ 3 βημάτων. Εξαιρετικά μικρή 
και ελαφριά, είναι η ιδανική συντροφιά για 
την παρατήρηση πουλιών, τα ταξίδια, τα 
σπορ ή τις οικογενειακές σας εξορμήσεις – 
και χωράει στην παλάμη του χεριού σας.

CA-4838C014AA, Essential Kit (Λευκό) 379,00 �
CA-5544C004AA, (Μαύρο)  409,00 �

Μηχανή τσέπης PowerShot Zoom 
Canon
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Διόπτρες επίγειας παρατήρησης

LEV-72103, Pro 50, 15-45x     184,00 �

LEV-72104, Pro 60, 20-60x     269,00 �

LEV-72105, Pro 70, 20-60x     294,00 �

LEV-72106, Pro 80, 20-60x     349,00 �

LEV-72107, Pro 100, 25-75x     479,00 �

Blaze Pro Zoom Levenhuk 

Αυτά τα οπτικά όργανα δεν επηρεάζονται από βροχή, σκόνη ή παγετό 
και δίνουν καθαρή εικόνα, ακόμα και στο λυκόφως. Είναι ιδανικά για 
εξερεύνηση της άγριας ζωής και για γενική παρατήρηση μακρινών 
στόχων. Η διόπτρα Levenhuk Blaze  PRO θα εντυπωσιάσει ακόμα και 
τους απαιτητικούς χρήστες.

LEV-72100, Plus 60, 15-45x     174,00 �

LEV-72101, Plus 80, 20-60x     294,00 �

LEV-72102, Plus 90, 25-75x     349,00 �

Blaze Plus Zoom Levenhuk 

Ένας πραγματικός θησαυρός για τον φυσιοδίφη 
και τον ορνιθολόγο. Είναι απόλαυση να 

παρατηρείτε με αυτήν φυσικά τοπία, πτηνά 
και ζώα. Το ερμητικά σφραγισμένο κέλυφος 
προστατεύει τα οπτικά από νερό, σκόνη και 

βρωμιά, ενώ η γόμωση αζώτου αποτρέπει το 
θάμπωμα των φακών. Περιλαμβάνεται μικρός 

επιτραπέζιος τρίποδας.

Σειρά Range Discovery

Εξαιρετική επιλογή για ταξιδιώτες που προσπαθούν πάντα για νέες 
ανακαλύψεις. Μικρό και ελαφρύ οπτικό όργανο για να το πάρετε μαζί σας σε 
μια μεγάλη πεζοπορία ή ένα συναρπαστικό ταξίδι σε περιοχές άγριας φύσης. 
Περιλαμβάνεται επιτραπέζιο, μεταλλικό τρίποδο και θήκη για αποθήκευση και μεταφορά. 
Επιπλέον, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν προσαρμογέα για smartphone.

LEV-77804, Range 50, 15-45x        79,00 � 
LEV-77805, Range 60, 20-60x        89,00 �
LEV-77806, Range 70, 25-75x        99,00 � 

Blaze Base Zoom Levenhuk

Ένα διαδεδομένο οπτικό όργανο, χρήσιμο 
στο κυνήγι, στη μελέτη αστικών τοπίων και 
στην παρακολούθηση πτηνών και ζώων. 
Φυσικοί επιστήμονες, κυνηγοί, εξερευνητές, 
όλοι θα αγαπήσουν μια διόπτρα Blaze BASE. 
Περιλαμβάνεται μεταλλικός επιτραπέζιος τρίποδας.

LEV-73900, 20-60x80 194,00 �
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Μικροσκόπια Βιολογικά

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 79,00 �

Centi Discovery

Τα μικροσκόπια Centi είναι 
σχεδιασμένα για όσους 
επιθυμούν να αποκτήσουν 
γνώσεις βασικής βιολογίας και 
να εξερευνήσουν την ομορφιά 
του μικρόκοσμου. Είναι 
εύκολα στη χρήση τους και 
δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις 
ή δεξιότητες. Συνοδεύονται 
από κιτ πειραμάτων με 
περισσότερα από 20 
αξεσουάρ. Στη συσκευασία 
επίσης περιλαμβάνεται το 
επιμορφωτικό βιβλίο
 «Αθέατος Κόσμος».

LEV-79185, Centi 01 (100-300x) 29,00 �

LEV-79186, Centi 02 (100-900x) 37,00 �

Micro Discovery

Εισαγωγικού επιπέδου μικροσκόπιο. 
Μπορείτε να παρατηρείτε δείγματα 
είτε προπαρασκευασμένα πλακίδια 
ή πλακίδια που παρασκευάσατε 
εσείς ή απλά μια σταγόνα νερού με 
τον μικρόκοσμο που περιέχει. Το 
μικροσκόπιο είναι μικρό και ελαφρύ, 
επομένως απόλυτα φορητό. Έτσι, 
μπορείτε πολύ εύκολα να το 
παίρνετε μαζί σας στις 
εκδρομές και στα ταξίδια σας. 
Στη συσκευασία επίσης 
περιλαμβάνεται το 
επιμορφωτικό βιβλίο «Αθέατος 
Κόσμος».

LEV-79168, Micro (Gravity) 54,00 �

LEV-79169, Micro (Marine) 54,00 �

LEV-79170, Micro (Polar) 54,00 �

LEV-79171, Micro (Solar) 54,00 �

LEV-79172, Micro (Terra) 54,00 �

Nano Discovery

Το Nano είναι ένα κλασικό, εισαγωγικού επιπέδου, μονοφθάλμιο 
μικροσκόπιο για την παρατήρηση δειγμάτων υπό μεγέθυνση 40x έως 
400x. Το μικροσκόπιο αυτό είναι άριστη επιλογή για μια πρώτη γνωριμία 
με τον κόσμο των μικροοργανισμών και σας δίνει τη δυνατότητα να 
εκτελέσετε απλά επιστημονικά πειράματα στο σπίτι. Στη συσκευασία 
επίσης περιλαμβάνεται το επιμορφωτικό βιβλίο «Αθέατος Κόσμος».

LEV-79173, Nano (Gravity) 109,00 �

LEV-79174, Nano (Terra) 109,00 �

LEV-79175, Nano (Polar) 109,00 �
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LEV-69066, Λευκό                  133,00 � 

LEV-69067, Μωβ                 133,00 �

LEV-69068, Γαλάζιο                 133,00 �

LEV-69069, Κίτρινο                  133,00 �

LEV-69070, Πορτοκαλί                 133,00 �

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

Rainbow 2L 
Levenhuk
Εξερευνήστε τον 
μικρόκοσμο με αυτό 
το μικροσκόπιο, ειδικά 
σχεδιασμένο για μικρούς 
επιστήμονες! Περιέχει 
έτοιμες διαφάνειες 
για συναρπαστικές 
ανακαλύψεις.  Μεγεθύvσεις: 
40–400x Περιλαμβάνονται: 
Κιτ πειραμάτων, αντάπτορας 
ρεύματος, οδηγίες χρήσης 
και εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

LEV-69061, Μωβ                      94,00 � 

LEV-69062, Γαλάζιο                      94,00 �

LEV-69063, Κίτρινο                      94,00 �

LEV-69065, D2L με ψηφ. κάμερα 0.3Mpx    159,00 �

Rainbow 50L 
Levenhuk
Οι έτοιμες διαφάνειες που 
περιλαμβάνονται εγγυώνται απίθανες 
ανακαλύψεις αμέσως μόλις 
ανοίξετε το κουτί. Μεγεθύvσεις: 40–
800x  Περιλαμβάνονται: Κιτ πειραμάτων, 
αντάπτορας ρεύματος, πλαστική θήκη 
μεταφοράς, οδηγίες χρήσης και εγγύηση 
εφ’ όρου ζωής.

LEV-69071, Moonstone  144,00 �

LEV-69072, Μωβ  144,00 �

LEV-69073, Γαλάζιο  144,00 �

LEV-69074, Κίτρινο  144,00 �

LEV-69075, Πορτοκαλί  144,00 �

Rainbow 50L Plus Levenhuk
Εξερευνήστε τον μικρόκοσμο με αυτό το μικροσκόπιο, ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς επιστήμονες! Οι έτοιμες διαφά-
νειες 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                    189,00 �

LEV-69077, Μωβ                    189,00 �

LEV-69078, Γαλάζιο                    189,00 �

LEV-69079, Κίτρινο                    189,00 �

LEV-69080, Πορτοκαλί                    189,00 �

LEV-69081, D50L Plus 2M, με ψηφ. κάμερα 2Mpx                     279,00 �

Rainbow 2L Plus 
Levenhuk
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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.

CE44120     79,00 �

Βιολογικό μικροσ. (Σετ) Celestron

Μονοφθάλμια βιολογικά μικροσκόπια με αχρωματικά οπτικά σχεδιασμένα ειδικά 
για αρχάριους χρήστες. Είναι κατάλληλα για τη μελέτη μικροοργανισμών στο 
σχολείο και στο πανεπιστήμιο καθώς και για μια πρώτη εισαγωγή στη μικροβιολογία. 
Συνοδεύονται, από το επιμορφωτικό βιβλίο «Αθέατος Κόσμος», αξίας 17,00€. Διπλό 
σύστημα φωτισμού LED, 

LEV-79183,  Atto Polar   (Μεγέθυνση 40–1000x,)   239,00 �

LEV-79180,  Pico Polar με ψηφιακή κάμερα 1.3MP (Μεγέθυνση 40–400x,) 259,00 �

Polar Discovery

Μικροσκόπια Βιολογικά

Μονοφθαλμιο 700M 
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. 

LEV-69655,     434,00 �

Μονοφθαλμιο 
D320L Base 3M 
Levenhuk
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-73812,     439,00 �
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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. 
Περιλαμβάνονται δύο δείγματα 
εντόμων.

CE44207        119,00 �

Labs S20 Celestron

LEV-35322     149,00 �

2ST Levenhuk
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. 

LEV-35321     459,00 �

5ST Levenhuk
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     289,00 �

3ST 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.

LabZZ M4 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.

LEV-70789     69,00 �

1ST Levenhuk
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. 
Φωτισμός LED και μεγεθ. 20x

LEV-70404     84,00 �

Μικροσκόπια Στερεοσκοπικά
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Μικροσκόπια Ψηφιακά

DTX RC2 
Levenhuk

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

LEV-76822       219,00 �

Artisan 32 DiscoveryArtisan 16 Discovery

Artisan 128 Discovery
Artisan 64 Discovery

Ένα ψηφιακό μικροσκόπιο με 
επαγγελματική βάση στήριξης, 
άριστο εργαλείο για εργασίες 
που απαιτούν υψηλή ακρίβεια, 
π.χ. εξέταση νομισμάτων, 
κοσμηματοποιία, επισκευή 
ρολογιών κ.α. Μπορείτε να 
δείτε σε μια εξωτερική οθόνη το 
αντικείμενο που εξετάζετε με το 
καλώδιο USB (περιλαμβάνονται). 
Διαθέτει κάμερα 5 Mpx και 8 
λυχνίες LED λευκού φωτός, 
ρυθμιζόμενης έντασης. 
Μεγεθύνσεις 100-300x.

Ιδανικό για επισκευή ηλεκτρονικών, αποκατάσταση 
έργων τέχνης και εξειδικευμένη έρευνα στις 
εφαρμοσμένες επιστήμες. Χρησιμοποιείται με ή 
χωρίς βάση στήριξης. Για να παρατηρήσετε το υπό 
μελέτη αντικείμενο, πρέπει να 
συνδέσετε το μικροσκόπιο σε 
υπολογιστή και θα μπορείτε να 
το αποτυπώσετε σε 
φωτογραφίες ή βίντεο. 
Το μικροσκόπιο διαθέτει 
(αντί για αντικειμενικό φακό)
 ψηφιακή κάμερα 2Mpx.
 Μεγέθυνση από 20 έως 230x. 
Φωτισμός από 8 λυχνίες LED 
ρυθμιζόμενης έντασης.

Μικροσκόπιο  με ενσωματωμένη 
οθόνη LCD 3,5 ιντσών. Η προβολή 
της εικόνας μπορεί να γίνει και σε 
εξωτερική οθόνη, είτε υπολογιστή 
είτε τηλεόρασης. Διαθέτει 
λειτουργίες λήψης φωτογραφιών, 
βίντεο και μετρήσεων από την 
ψηφιακή κάμερα των 5 Mpx. 
Μεγέθυνση από 20 έως 500x. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό 
ελαττωμάτων σε βιομηχανικά 
προϊόντα, για την ψηφιοποίηση 
μουσειακών εκθεμάτων, για 
συγκολλήσεις και σχεδιαστικές 
εργασίες. 

Εύχρηστο μικροσκόπιο με 
ενσωματωμένη οθόνη LCD, 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και με υπολογιστή. Έχει ευρύ 
πεδίο εφαρμογών: επισκευή 
μικρών συσκευών και εργαλείων, 
συγκόλληση μικροκυκλωμάτων, 
μελέτη μετάλλων, έλεγχο 
αυθεντικότητας παλαιών 
νομισμάτων κ.α. Διαθέτει 
φωτισμό από πάνω, 8 
λυχνίες LED. Μεγέθυνση 
από 20 εως 600x, αισθητήρας 
0.3Mpx. Περιλαμβάνεται 
ειδικό λογισμικό, κάρτα 
μνήμης, καλώδιο USB.

LEV-78160     139,00 �

LEV-78159     89,00 �

LEV-78162     214,00 �

LEV-78161     149,00 � 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       329,00 �
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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.

Φορητό μικροσκόπιο με οθόνη LCD και 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πολλούς επαγγελματικούς 
σκοπούς. Μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή 
ή με τηλεόραση και έχει τη δυνατότητα λήψης 
φωτογραφιών, 
εγγραφής βίντεο 
και μέτρησης 
αποστάσεων. 
Με 
ενσωματωμένη 
ψηφιακή κάμερα 
5 mp, φωτισμό από 
8 λυχνίες LED λευκού 
φωτός και ρυθμιζόμενη 
ένταση. Μεγέθυνση από 
20 έως 500x.

CE44360     279,00 �

LEV-78163     239,00 �

Infiniview CelestronArtisan 256 Discovery

LEV-70352, M35 BASE, 0.3Mpx, 640x480px     79,00 �  

LEV-70353, M130 BASE, 1.3Mpx, 1280x1024px     99,00 � 

LEV-70354, M200 BASE, 2Mpx, 1600x1200px                                                          109,00 �
LEV-70355, M300 BASE, 3Mpx, 2048x1536px  139,00 �

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

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 85,00 �

DTX 700 LCD Levenhuk
Εξοπλισμένο με οθόνη LCD 
για να μειώνει τον πόνο των 
ματιών κατά τη διάρκεια 
μακράς εργασίας και 
είναι πιο άνετο από το 
να κοιτάζετε μέσα από 
ένα προσοφθάλμιο ενός 
τυπικού μικροσκοπίου. Ψηφιακή 
κάμερα 5Μ με μεγέθυνση 10-300x 
και ένα επιπλέον ζουμ επιτρέπει 
την παρατήρηση αντικειμένων σε 
μεγέθυνση έως 1200x.

LEV-75075       289,00 �

Microdirect 1080P  HDMI 
Celestron
Τέλειο για δασκάλους καθηγητές, μαθητές, εντομολόγους, 
ιατροδικαστές, ερευνητές κ.α. Αυτό το μικροσκόπιο 
προσφέρει όχι μόνο εικόνες υψηλής ανάλυσης 
1080p, αλλά και τις δυνατότητες φωτογράφησης 
και λήψης video.

•   Ροή  video 1080p μέσω καλωδίου HDMI 
(περιλαμβάνεται) κατευθείαν στην οθόνη 
ή στον προβολέα σας. 
•  Υψηλής ταχύτητας αισθητήρας 3.5MP
•  Μεγεθύνσεις από 10x έως 220x.
•  Γράφει στιγμιότυπα υψηλής 
ανάλυσης και τα αποθηκεύει απευθείας 
σε κάρτα Micro SD (δεν περιλαμβάνεται).
•  Όταν συνδέεται με υπολογιστή μέσω 
USB μπορεί να κάνει λήψη video 
720p High Definition 

CE44316 284,00 �
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Έτοιμα παρασκευάσματα μικροσκοπίων

Set (10 τεμ.+12 κενά)- Διάφορα θέματα                   18,00 �
Set (18 τεμ.+24 κενά)- Διάφορα θέματα                  34,00 � 
Set (20 τεμ.+24 κενά)- Διάφορα θέματα                  36,00 � 
Set (38 τεμ.+24 κενά) -Διάφορα θέματα                  49,00 �
Set (80 τεμ.) - Διάφορα θέματα                     99,00 �

LEV-29279

LEV-29276

LEV-29277 

LEV-29278

LEV-66685

Περισσότερα παρασκευάσματα και αναλυτικές περιγραφές θα βρείτε στο www.planitario.gr

LEV-78410 Set (5 τεμ.) - Βιολογία              10,00 � 
LEV-78411 Set (5 τεμ.) - Μεταλλάξεις      10,00 � 
LEV-78412 Set (5 τεμ.) - Ζωή σε μια σταγόνα νερό      10,00 �
LEV-78413 Set (5 τεμ.) - Αμφίβια                     10,00 �
LEV-78414 Set (5 τεμ.) - Πτηνά                     10,00 �

Discovery,  LEV-78247,  DSA 10      39,00 �

Celestron,  CE81055,  Nexyz 3-Axis      

79,00 �

LEV-78225 Set (12 τεμ.) - Χλωρίδα              14,00 � 
LEV-78224 Set (12 τεμ.) - Πανίδα     14,00 � 
LEV-78226 Set (24 τεμ.) - Χλωρίδα & πανίδα       18,00 �

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!

Bresser, OPT-4914911,      45,00 �

Αξεσουάρ μικροσκοπίων
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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   11,00 �
LEV-74108, ZC4 μεγεθ. 60x   14,00 �
LEV-74109, ZC6 μεγεθ. 45x   19,00 �
LEV-74110, ZC7 μεγεθ. 50x   19,00 �
LEV-74111, ZC8 μεγεθ. 60x   19,00 �
LEV-74113, ZC12 μεγεθ. 40x - 60x  24,00 �
LEV-74114, ZC14  μεγεθ. 80x - 120x  27,00 �
LEV-74115, ZC16  μεγεθ. 100x - 150x 29,00 �

Μικροσκόπια Τσέπης

Μεγεθυντικοί φακοί

Zeno Read, Levenhuk
Ορθογώνιος φακός , ελαφρύς στο χέρι με ευκρινή 
εικόνα χωρίς οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις. Με 
φωτισμό LED. Απαιτούνται μπαταρίες για το φως  
(δεν περιλαμβάνονται). 

Crafts DNK 10, Discovery
Ο Crafts DNK 10 με ρυθμιζόμενο λουράκι λαιμού, διεστιακό 
φακό και φως είναι ιδανικός για να διαβάζετε ψιλά γράμματα, 
να εξετάζετε ελαττώματα σε διάφορες επιφάνειες, να 
εργάζεστε με σχέδια, φωτογραφίες κ.α. 
Απαιτούνται μπαταρίες για το 
φως  (δεν περιλαμβάνονται). 

Basics MG5, Discovery
Κατάλληλος για την ανάγνωση κειμένων και την 
παρατήρηση μικρών αντικειμένων, φωτογραφιών 
και άλλων σχεδίων/εικονογραφήσεων. Ελαφρύς και 
ανθεκτικός, αποτελεί μια καλή επιλογή τόσο για χόμπυ 
όσο και για επαγγελματική χρήση!

Σετ 3 μεγ. φακών Zeno Multi ML13, 
Levenhuk

LEV-74102, ZR20 Ø 125x77mm, 

Μεγέθ.: 2,5x              21,00 �

LEV-78380, Ø 46 & 
12mm, Μεγέθ.: 4x & 10x              

6,00 �LEV-79658, Μεγέθ.: 3x              5,00 �

LEV-72606,             23,00 �

Κάθε μεγεθυντικός φακός 
είναι εξοπλισμένος με 
ενσωματωμένο φωτισμό 
που αποτελείται από 
δύο φώτα LED και 
τροφοδοτούνται από 
3 μπαταρίες ΑAA (δεν 
περιλαμβάνονται). 
Ø 65mm, Μεγέθ.: 4x, 
Ø 75mm, Μεγέθ.: 3x, Ø 
90mm, Μεγέθ.: 2x
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Οι εκδόσεις μας

Ανακαλύψτε το σύµπαν µε τα δικά σας µάτια

ΠλανήτεςΠλανήτεςΠλανήτεςΠλανήτεςΠλανήτεςΠλανήτες
Απογειωθείτε και 

κάντε ένα φανταστικό 

ταξίδι στο 
διάστηµα.

ΠλανήτεςΠλανήτεςΠλανήτεςΠλανήτεςΠλανήτεςΠλανήτες
Απογειωθείτε και Απογειωθείτε και 

κάντε ένα φανταστικό 
κάντε ένα φανταστικό 

ταξίδι στο ταξίδι στο 
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Στοιχεία Αστρονομίας, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, Β’ έκδοση
Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ.
116  σελίδες , 22x 22 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο 11,00 �

Ένας Πρακτικός Οδηγός για να Δείτε το Σύμπαν

TERENCE DICKINSON

Αναθεωρημένη Τέταρτη Έκδοση: Ενημερωμένη για Χρήση Έως το 2025

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης

Nightwatch
Terence Dickinson
198 Έγχρωμες σελίδες, 27 x 27 cm, 
Δέσιμο: σπιράλ με μαλακό εξώφυλλο  34,00 �

17,00 �

Ουρανογραφία, Η Ιστορία και η Μυθολογία των Αστερισμών (2η έκδ.)
Χαρίτων Τομπουλίδης
284 σελίδες , 16x 24 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

Ιστορία & Εξέλιξη των Ιδεών στη Φυσική
Χάρη Βάρβογλη, Α.Π.Θ.

197 σελίδες, 17x 24 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο 17,00 �

Το Εγγύς Διαστημικό Περιβάλλον της Γης
Ιστορία, Τεχνολογία & Επιστήμη της Αστρονομίας
Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ.
296 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες , 22x 22 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο 29,00 �

Παρατηρησιακή Αστρονομία, Β’ έκδοση, έγχρωμη βελτιωμένη & συμπληρωμένη 
Σ. Αυγολούπη - Γ. Σειραδάκη, Καθηγητών Α.Π.Θ.
296 σελίδες, 22x 22 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο 29,00 �

Αρχή & Τέλος, Η Ιστορία του Σύμπαντος
Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ.
108 σελίδες, 22x 22 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο 17,00 �
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12,00 �
Ο Δασιλιάς της Γης 
Σ. Αυγολούπη, Καθηγητή Α.Π.Θ. 32 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες,  22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

Το ρολόι του ουρανού
Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ. 32 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες,  22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα 12,00 �

Ο Γιος της Αστερόσκονης, Η ιστορία του σύμπαντος για παιδιά
Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ. 32 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες,  22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα 12,00 �

Ένα παιδί μιλάει με τ’ άστρα
Σ. Αυγολούπη, Καθηγητή Α.Π.Θ. 32 έγχρωμες σελίδες, 22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα 12,00 �

Μια Γιορτή στη Γειτονιά του Ήλιου
Ελένη Πιτσιδοπούλου 36 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες, 22x 22 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα 12,00 �

Η Σελήνη
Robert Estalella  32 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες, 21 x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

Τα Αστέρια
Robert Estalella  32 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες, 21 x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

11,00 �

11,00 �

Αστέρια και Πλανήτες
Simon Holland  56 Έγχρωμες σελίδες, 20 x 26 cm, Δέσιμο: σκληρό εξώφυλλο 12,00 �
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Οι εκδόσεις μας

LEV-77892   
147 έγχρωμες  σελίδες
24,5 x 24,5 cm
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
             

 17,00 �

Διάστημα - Το κενό που δεν 
είναι άδειο
Εισαγωγικό βιβλίο γνωριμίας με το ηλιακό σύστημα, 
το μακρινό διάστημα, το τηλεσκόπιο και την 
αστρονομική παρατήρηση. Περιηγηθείτε  στο ηλιακό 
μας σύστημα για μια λεπτομερή απογραφή των 
«κατοίκων» του: Ήλιος, πλανήτες και δορυφόροι, 
κομήτες και μετεωρίτες. Αποκτήστε μια συνοπτική 
εικόνα του μακρινού διαστήματος:  αστέρες, 
σμήνη αστέρων, 
νεφελώματα, 
γαλαξίες.

LEV-77903 
88 έγχρωμες  σελίδες

24,5 x 24,5 cm
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

             

 17,00 �

Αθέατος κόσμος - ταξίδια 
με μικροσκόπιο

Ένας ολόκληρος αθέατος κόσμος περιμένει 
να τον ανακαλύψετε: ο μικρόκοσμος. Είναι 

τόσο μικρός που η ματιά σας δεν μπορεί να 
εισδύσει! Το διαβατήριό σας για αυτόν τον 

κόσμο είναι ένα μικροσκόπιο και οδηγός 
και χάρτης σε αυτό το ταξίδι είναι το βιβλίο 

«Αθέατος Κόσμος».

Του ουρανού τα παραμύθια
Τσουκάπας Δημόκριτος
Εικονογράφηση: Πολυχρονόπουλος Νίκος

64 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες
24x 30 cm

Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

12,00 �

Πώς ο Ωρίωνας μεταμορφώθηκε σε αστερισμό, 
πώς γλίτωσε ο Περσέας την Ανδρομέδα από 
τα νύχια τού φοβερού Δράκοντα, πώς η Ήρα 
μεταμόρφωσε την Καλλιστώ σε άγρια Αρκούδα...

Με το Αστρονομικό Ημερολόγιο 2023 θα είστε ενήμεροι, εύκολα 
και γρήγορα, για:

•  τις φάσεις της Σελήνης,
•  τις θέσεις των πλανητών κάθε μήνα,
•  τις βροχές διαττόντων και τυχόν εκλείψεις,
•  καθώς και για άλλα σημαντικά γεγονότα αστρονομικού 
περιεχομένου.

Το Αστρονομικό Ημερολόγιο εκδίδεται κάθε χρόνο από το 
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης, με επιλεγμένες φωτογραφίες 
καταξιωμένων ερασιτεχνών αστρονόμων από την Ελλάδα και την 
Κύπρο. 
Επιμέλεια: Γεώργιος Μποκοβός, φυσικός και Ανδρέας Βοσινάκης, 
γραφίστας, μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης.

Αστρονομικό Ημερολόγιο 2023

24 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες σε χαρτί 350 γρ, 
22x 29 cm, Δέσιμο: Σπιράλ, Επιτοίχιο

6,00 �
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Μετεωρολογικοί σταθμοί - θερμόμετρα
Θερμόμετρο/Υγρόμετρο 
Wezzer Base L10

Θερμόμετρο/Υγρόμετρο 
Wezzer Plus LP10

Θερμόμετρο/υγρόμετρο με έγχρωμη οθόνη 
LCD. Λειτουργεί και 
ως ρολόι και 
ημερολόγιο. 
Τροφοδοσία μέσω 
μπαταριών ή μέσω 
σύνδεσης σε πρίζα.
Επιτραπέζια 
στήριξη. 

Μετεωρ. σταθμός Wezzer Plus LP20

Μετεωρ. σταθμός 
Wezzer Plus LP70

Θερμοκρασία /υγρασία εσωτ. χώρου. 
Θερμοκρασία, υγρασία και χιλιοστά 
βροχής εξωτ. χώρου. Λειτουργεί και 
ως βαρόμετρο, ρολόι, ξυπνητήρι και 
ημερολόγιο. Καταγραφή μέγιστων και 
ελάχιστων τιμών. Ένδειξη επιπέδου 
άνεσης, βέλη τάσης και δυνατότητα 
ρύθμισης συναγερμών. Κομψός ψηφιακός 
σχεδιασμός με μεγάλα ψηφία και 
πρόγνωση καιρού 
με μορφή γραφικών.

Ασύρματος μετ. σταθμός Weather Pro
•    Με 3 ασύρματους εξωτερικούς πομπούς για μέτρηση της εξωτ. 
θερμοκρασίας και υγρασίας, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του 
ανέμου, καθώς & της βροχόπτωσης
•    Μέτρηση εσωτ. θερμοκρασία και υγρασία
•    Βέλη τάσης, μέγιστες-ελάχιστες τιμές με ημερομηνία και ώρα
•    Ρυθμιζόμενος συναγερμός θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχής & ανέμου
•    Πρόγνωση καιρού με σύμβολα και τάση ατμοσφαιρικής πίεσης.
•    Σχετική ατμοσφαιρική πίεση με ραβδόγραμμα τιμών 
•    Γραφική απεικόνιση της κατεύθυνσης του ανέμου 
•    Εμφάνιση της τρέχουσας, της μέσης ή της μέγιστης ταχύτητας του 
ανέμου.α
•    Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (με καταγραφή)
•    Θερμοκρασία ανέμου
•    Γραφική απεικόνιση των χιλιοστών βροχής (με καταγραφή)
•    Ρολόι με ημερομηνία & ώρα
•    Ανεμόμετρο που 
λειτουργεί με 
ηλιακή ενέργεια
Προαιρετικά: 
μπορείτε να 
συνδέσετε 
έως 3 επιπλέον π
ομπούς θερμο- 
κρασίας-υγρασίας 
(πωλούνται ξεχωριστά)

Θερμόμετρο/Υγρόμετρο 
Wezzer Base L30 

LEV-78883 14,00 �

LEV-78891 

54,00 �

LEV-78892 54,00 �

LEV-78897       99,00 �

TFA-351161 

149,00 �

LEV-78885, Μαύρο 20,00 �
LEV-78886, Λευκό 20,00 �

Φορητό ψηφιακό 
θερμόμετρο/υγρόμετρο 
με οθόνη LCD και 
ένδειξη επιπέδου 
άνεσης. Διαθέτει  
μαγνήτη και επιτοίχια ή 
επιτραπέζια στήριξη. 

Ψηφιακό θερμόμετρο/
υγρόμετρο με βέλη που 
υποδεικνύουν την τάση αύξησης/
πτώσης των τιμών. Εμφανιση 
μεγίστων και ελαχίστων τιμών. 
Διαθέτει  μαγνήτη και επιτοίχια ή 
επιτραπέζια στήριξη.

Πολυκαναλικός μετεωρ. σταθμός 
για λήψη μετρήσεων σε 4 
σημεία ταυτόχρονα. Διατήρηση 
ιστορικού μέγιστων και ελάχιστων 
τιμών. Εκτίμηση επιπέδων άνεσης 
και ρυθμιζόμενες ειδοποιήσεις. 
Ο σταθμός και οι πομποί 
λειτουργούν με μπαταρίες και 
διαθέτουν δική τους οθόνη.
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια

TFA-18600405, κόκκινη      9,00 �

TFA-18600804, πράσινη      9,00 �

“Παράδοξη” κλεψύδρα 10'  
TFA

Τα πλαστικά σφαιρίδια 
ανεβαίνουν από το κάτω 
διαμέρισμα της κλεψύδρας στο 
πάνω, δίνοντας μια αίσθηση ότι 
αψηφά τον νόμο της βαρύτητας! 

SEL-YC40425    10,00 �

TFA-1860100240, (γκρι - ροζ)                    19,00 �

TFA-1860100241, (πορτοκαλί - πράσινο)    19,00 �

Zero Gravity 
κλεψύδρα

Τα μικρά σφαιρίδια στο 
εσωτερικό της κλέψυδρας 
είναι ελαφρύτερα από το υγρό, 
και έτσι αντι να κατεβαίνουν 
προς τα κάτω, ανεβαίνουν 
στην κορυφή!

Κλεψύδρα 30' 

Δεν μπορούμε να 
σταματήσουμε τη ροή του 
χρόνου, όμως κοιτάζοντας 
αυτή την κομψή 
κλεψύδρα, βιώνουμε 
συνειδητά την παρούσα 
στιγμή και την αφήνουμε 
να περάσει με στυλ!

SEL-YC36113     27,00 �

LEV-79657     7,00 �

Μαγνητική 
κλεψύδρα 1'

Πρόκειται για μία ασυνήθιστη 
κλεψύδρα. Καθώς την 
αναποδογυρίζετε, ο μαγνήτης 
μέσα στη ξύλινη βάση τραβάει 
την μεταλλική άμμο με 
αποτέλεσμα να σχηματίζονται 
εντυπωσιακά σχέδια. 

KO4075, Konustar II*       

35,00 �

* Μετρητής κλίσης εδάφους, Κλίμακα 
υπολογισμού αποστάσεων, Μεγεθυντικός 
φακός ανάγνωσης, Φυσαλίδα 
οριζοντίωσης, Υποδοχή τρίποδα

Πυξίδες Konus

Ένα χρήσιμο εργαλείο για ορειβάτες, κυνηγούς, πρόσκοπους, ερασιτέχνες αστρονόμους, στρατιωτικούς, 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γενικά για όλους τους μικρούς και μεγάλους εξερευνητές και φυσιολάτρες!

KO4901, Κonustrek-1    

18,00 �

Πυξίδα DC65

Ελαφριά πυξίδα, διαθέτει 
ενσωματωμένο μεγεθυντικό 
φακό και φωτισμό LED.

LEV-70825    14,00 �

Πυξίδα Basics CM20 
Discovery

Κλασική πυξίδα που αξίζει να την 
έχετε μαζί σας αν πρόκειται να 

ταξιδέψετε σε απομακρυσμένα, 
απόμερα μέρη.
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Θερμόμετρο Γαλιλαιίου TFA

ΤFA 18 cm.  18-240 C              14,00 �
TFA 28 cm.  18-260 C              18,00 �
TFA 33 cm.  18-260 C              24,00 �
TFA 42 cm.  18-280 C             29,00 �
TFA 64 cm.  17-270 C             55,00 �

Κατασκευασμένο με βάση μια 
ιδέα του Γαλιλαίου. Οι γυάλινες 
μπάλες στο θερμόμετρο έχουν 
διαφορετικό βάρος και η 
χαμηλότερη από τις μπάλες που 
επιπλέουν κοντά στην επιφάνεια 
του υγρού δείχνει τη σωστή 
θερμοκρασία. Φτιαγμένο από 
γυαλί. 

TFA-603048    24,00 �

Ρολόι με θερμόμετρο και 
υγρόμετρο

Είτε πρόκειται για σπίτι είτε για γραφείο, 
αυτό το κομψό ρολόι τοίχου θα 
ταιριάξει άψογα με τις ανάγκες 
σας. Το ρολόι διαθέτει 
υψηλής ποιότητας 
γυάλινη επιφάνεια και 
ενσωματωμένη οθόνη 
η οποία δείχνει τη 
θερμοκρασία και την 
υγρασία.  Ø 302 x 47 mm

Η κούνια του Νεύτωνα

Εκ πρώτης όψεως η κούνια του Νεύτωνα μοιάζει 
με σύνθετο εκκρεμές, αλλά είναι κάτι πολύ 
περισσότερο! 
Βρείτε το 
μυστικό της ή 
απλά χαρείτε 
την απλότητα 
με την οποία 
εκδηλώνονται οι 
φυσικοί νόμοι.

SEL-GR98520      

25,00 �

Prisma Light

Καθώς το φως μέσα στο πρίσμα περιστρέφεται, 
προβάλλεται ένα φάσμα χρωμάτων γύρω από το 
δωμάτιο.

SEL-KE35391    

15,00 �

TFA-981072     15,00 �

Ρολόι με θερμόμετρο και 
υγρόμετρο

Ρολόι τοίχου 
με ενδείξεις 
θερμοκρασίας και 
υγρασίας. Πλαστικό 
πλαίσιο σε ασημί 
χρώμα.   Ø 265 x 45 
mm

TFA-603008      38,00 �

Ρολόι τοίχου “Astro”

Μπορεί ένα αστέρι να σας πει την 
ώρα; Βεβαίως! Αυτό το αστέρι 
θα σας πει την ώρα, αρκεί 
να το κοιτάξετε! Ένα ρολόι 
τοίχου με εντυπωσιακό 
σχεδιασμό, θα σας 
ταξιδέψει έτη φωτός 
μακριά!
Επιτοίχιο, Ø 345 x 52 mm
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Υδρόγειος Ανάγλυφη, 
με φως

Όταν η σφαίρα δεν 
είναι αναμμένη ο 

ανάγλυφος χάρτης 
είναι γεωφυσικός. 

Οταν ανάψει 
χρωματίζονται τα 

κράτη και γίνονται 
εμφανή τα σύνορα 

των κρατών και η 
υδρόγειος γίνεται 

πολιτική.
Ø 30cm

COS-6RΦ    54,00 �

COS-5Φ  Ø 25cm 36,00 �

COS-6ΦΓ  Ø 30cm 44,00 �

Υδρόγειος γεωφυσική με 
φως

Εκτός από τον εκπαιδευτικό 
της χαρακτήρα αυτή η 
Υδρόγειος Σφαίρα αποτελεί 
ένα πολύ όμορφο δώρο/
διακοσμητικό για μικρούς και 
μεγάλους. Όταν φωτίζεται 
δίνει την ανάγλυφη εικόνα 
της επιφάνειας της Γης 
(γεωφυσική), ενώ όταν δεν 
φωτίζεται απεικονίζει τον 
πολιτικό χάρτη. 

COS-4ΦΓ     

28,00 �

Υδρόγειος γεωφυσική με 
φως

Οι χαρτογραφήσεις των υδρογείων 
σφαιρών είναι πάντοτε ενημερωμένες 
για κάθε αλλαγή συνόρων. 
Εκτός από τον 
εκπαιδευτικό τους 
χαρακτήρα είναι 
ένα πολύ όμορφο 
δώρο για μικρούς 
και μεγάλους. 
Ø 20cm

Υδρόγειος σφαίρα με φως - Ιστορία των 
ανακαλύψεων 
Όταν ανάβει η σφαίρα εμφανίζονται οι πορείες που ακολούθησαν οι 
μεγάλοι θαλασσοπόροι. Ιδανικό δώρο σαν διακοσμητικό γραφείου 
ή οποιουδήποτε άλλου χώρου. Ο χάρτης είναι σύγχρονος πολιτικός 
και οι χαρτογραφήσεις είναι πάντοτε ενημερωμένες για κάθε αλλαγή 
συνόρων. 

COS-5DΦ, Ø 25cm           38,00 �

COS-6DΦ, Ø 30cm           47,00 �

COS-5ΦΓΞ    

50,00 �

Υδρόγειος γεωφυσική με 
ξύλινη βάση

Οι χαρτογραφήσεις των υδρογείων 
σφαιρών είναι πάντοτε 
ενημερωμένες για κάθε 
αλλαγή συνόρων. 
Εκτός από τον 
εκπαιδευτικό τους 
χαρακτήρα είναι 
ένα πολύ όμορφο 
δώρο για μικρούς και 
μεγάλους.
Ø 20cm

Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια
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Globo

Μια μικρή υδρόγειος αιωρείται εντός 
ενός μαύρου πλαισίου και φωτίζεται από 
ένα ανοιχτό γαλάζιο χρώμα από neon. Ο 
εντυπωσιακός σχεδιασμός της την καθιστά 
ένα ελκυστικό διακοσμητικό για το γραφείο 
ή το σπίτι και μια πολύ καλή περίπτωση 
δώρου. 
Ø σφαίρας 10cm

Υδρόγειος σφαίρα 
- Αστερισμοί

Γιατί να αγοράσετε 2 
σφαίρες όταν μπορείτε 
να έχετε αυτή τη 
σφαίρα, που είναι δύο 
σε μία; Υδρόγειος 
σφαίρα το πρωί, σφαίρα 
των Αστερισμών το 
βράδυ! Ένα πολύ καλό 
εκπαιδευτικό εργαλείο 
για τη γεωγραφία και την 
αστρονομία καθώς επίσης 
και ένα πολύ όμορφο 
διακοσμητικό στοιχείο. 

PP-MP2001            79,00 �

Υδρόγειος αιωρούμενη Galileo

Αυτή η φωτιζόμενη υδρόγειος σφαίρα αιωρείται 
και περιστρέφεται πάνω από τη βάση της, που είναι 
ομοίωμα του βιβλίου Διάλογος Σχετικά με τα Δύο 
Ηλιακά Μοντέλα. Το βιβλίο αυτό 
παραπέμπει στον Γαλιλαίο, ο 
οποίος είχε συνεισφέρει στον 
σωστό προσδιορισμό της 
θέσης της Γης στο Σύμπαν. 
Ø σφαίρας 8 cm
Συσκευασία:  έγχρωμο 
κουτί δώρου.

SEL-7600077        99,00 �

SEL-7600075       

74,00 �

Υδρόγειος 
σφαίρα Αστερισμοί 
Σφαίρα που απεικονίζει 
τους αστερισμούς, με 
διπλή χαρτογράφηση. 
Σβηστή απεικονίζει 
τους σχηματισμούς των 
αστερισμών και όταν ανάψει 
εμφανίζονται οι παραστάσεις 
τους.
Ø 30cm

Υδρόγειος σφαίρα 
Φωτιζόμενη - ξύλινο 3D παζλ

COS-6ΦΑ           54,00 �

VAF-ST003           48,00 �

Κιτ με 
συναρμολογούμενη 
τρισδιάστατη ξύλινη 
υδρόγειο. Απόλυτη 
διασκέδαση για τα 
παιδιά σας!
Ø 30cm
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια
Διαστημικός Πύραυλος 
-  Προβολέας & Φως 
Νυκτός National 
Geographic
Φεγγάρι, Ήλιος, πλανήτες: ταξιδέψτε 
στην απεραντοσύνη του διαστήματος 
με αυτόν τον διαστημικό πύραυλο – 
προβολέα και τις 24 αστρο-εικόνες που 
περιλαμβάνει και ανακαλύψτε έναν νέο 
κόσμο!

Οικιακό Πλανητάριο LabZZ SP30
Ένα στυλάτο και πολυλειτουργικό πλανητάριο που εντυπωσιάζει παιδιά, εφήβους 
και ενήλικες! Προβάλλετε στην οροφή του δωματίου σας και θαυμάσετε τον έναστρο 
ουρανό και το πολικό σέλας, ενώ ταυτόχρονα ακούτε την αγαπημένη σας μουσική.

Οικιακό Πλανητάριο LabZZ 
SP20
Eξαιρετικό δώρο για τους λάτρεις του διαστήματος 
όλων των ηλικιών. Διαθέτει προβολή LED και λέιζερ 
και προβάλλει πολύχρωμες εικόνες που θυμίζουν 
νεφελώματα, καθώς και αστέρια.

Οικιακό Πλανητάριο 
LabZZ SP10
Μοναδικός σχεδιασμός με ένα ευρύ 
φάσμα λειτουργειών. Μπορείτε 
να προβάλλετε στους τοίχους του 
σπιτιού σας και να απολαμβάνετε 
εικόνες που θυμίζουν το διάστημα, 
ενώ ταυτόχρονα ακούτε την 
αγαπημένη σας μουσική μέσω του 
ενσωματωμένου ηχείου.

Οικιακό Πλανητάριο 
Discovery
Ένα οικιακό πλανητάριο με στυλάτο 
σχεδιασμό που μοιάζει με μαγικό 
κρύσταλλο! Μπορεί να προβάλει 
εικόνα του έναστρου ουρανού στον 
τοίχο ή στην οροφή του δωματίου σας, 
ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του 
χρώματος του φωτός του προβολέα. 

Προβολέας Ηλιακού Συστηματος 
National Geographic

OPT-9105700        39,00 �

LEV-78767, Μαύρο        149,00 �

LEV-78766, Λευκό        149,00 �

LEV-78769, Γκρι        139,00 �

LEV-78768, Λευκό     139,00 �

LEV-80336, Supernova  109,00 �

LEV-80335, Astralis  109,00 �

LEV-80333, White Pearl 109,00 �

LEV-78764, Star Sky P5        49,00 �

LEV-78765, Star Sky P7        59,00 �

OPT-9105800        60,00 �

Οικιακό Πλανητάριο 
National Geographic

OPT-9105000       139,00 �

Τώρα έχετε το δικό σας 
πλανητάριο στο σπίτι! Μπορεί 
να προβάλλει στην οροφή 
του δωματίου σας τα αστέρια 
όπως αυτά εμφανίζονται στον 
ουράνιο θόλο τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα! Δείτε 
ακόμα και πεφταστέρια!

Ονειρευτήκατε ποτέ να ταξιδέψετε 
στο Ηλιακό Σύστημα; Να ταξιδέψετε 
μέχρι το φεγγάρι, τους αέριους 
γίγαντες Δία, Κρόνο και Ουρανό και 
πέρα από αυτούς; Ο προβολέας 
αυτός θα σας φέρει ένα βήμα πιο 
κοντά στο όνειρό σας!
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Σφαίρα Plasma

Γίνετε ένας μικρός θεός, που ελέγχει τα φυσικά 
φαινόμενα: αγγίζοντας την κρυστάλλινη σφαίρα, 
διαμορφώνετε τον αριθμό, την ένταση και την 
κατεύθυνση των αστραπών στο εσωτερικό 
της. Η μαγεία της κρυστάλλινης σφαίρας σας 
περιμένει.

Πλανητάριο Star Theatre
Εφοδιασμένο με υψηλής φωτεινότητας προβολέα LED. 
Προβάλλει με εκπληκτική ευκρίνεια 10.000 αστέρια στον 
τοίχο ή στην οροφή του δωματίου, σε έναν κυκλικό δίσκο 
περίπου 2,7m και σε απόσταση 2 έως 
2,3m. Με δυνατότητα περιστροφής 
του ουρανού και ενεργοποίησης 
της λειτουργίας διαττόντων 
αστέρων.  Διαστάσεις 
συσκευασίας: 23x17x22cm

SEL-HS98558      149,00 �

Αιωρούμενη Σελήνη με φως 
“Luna”
Θεϊκή, θελκτική, μυστηριώδης. Η Σελήνη 
είναι ένα αιώνιο σύμβολο 
ρομαντισμού. Ακριβές 
αντίγραφο της Σελήνης 
που σας δίνει τη 
δυνατότητα να βλέπετε 
τον όμορφο δορυφόρο 
μας όλες τις μέρες 
και ώρες. Χαλαρώστε 
παρατηρώντας τη 
να περιστρέφεται 
αιωρούμενη.

SEL-7639800      129,00 �

Space Explorer
Εξερευνήστε το Σύμπαν με αυτόν 
τον προβολέα. Δείτε έγχρωμες 
φωτογραφίες από τη NASA με 
διαστημόπλοια, αστροναύτες, 
πλανήτες και νεφελώματα. Το 
βράδυ γίνεται ένα ωραίο φωτιστικό 
με αναπαραστάσεις νεφελωμάτων. 

PP-MP2005        32,00 �

Πλανητάριο οροφής - 
ηλιακό σύστημα

Ένα περιστρεφόμενο ηλιακό 
σύστημα μέσα στο 
δωμάτιό σας! 
Τοποθετήστε 
το στο ταβάνι, 
σβήστε το φως 
και θα δείτε 
τον ήλιο να 
φωτίζει και τους 
πλανήτες να 
περιστρέφονται 
γύρω του. 

PP-MP2002     69,00 �

Light Up & Glow Φωτιστικό 
Αστροναύτης
Μεταμορφώστε το σκοτεινό 
δωμάτιό σας σε διάστημα, 
με αυτό το ρεαλιστικό 
φωτιστικό αστροναύτης! 

PP-MP2066                 22,00 �

SEL-KE37908, Mini 8cm     22,00 � 

SEL-KE98512, 20cm             49,00 �

Λάμπα 3D Σελήνη με σταντ 

Αγγίξετε το φεγγάρι με το δάχτυλό 
σας με αυτην τη λάμπα ομοίωμα 

της Σελήνης με ανάγλυφη 
επιφάνεια. Δημιουργήστε μια 

υπέροχη ατμόσφαιρα στον 
χώρο σας.

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία.  Ø σφαίρας15 cm

SEL-BO39355     24,00 �
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EPS-LT115  21,00 �

VAF-TJ-8 9,90 �

Space Explorers - φωσφορούχο παζλ

Κατασκευή τρελόμπαλες 
πλανήτες

PSI-08084  

28,90 �

Janod Διάστημα- Ξύλινο 
παιχνίδι ισορροπίας

Ένα απίθανο παιχνίδι ισορροπίας, ιδανικό για 
την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και της 
συγκέντρωσης των μικρών μας... αστροναυτών!
Χρησιμοποιήστε τα 36 πολύχρωμα κομμάτια για 
να συναρμολογήσετε μια απίθανη κατασκευή. 
Κάντε την όσο πιο ψηλή μπορείτε, αλλά 
προσέξτε μην τη ρίξετε κάτω! 

EPD-SX202900395  

24,00 �

Space Bound, παζλ οφθαλμαπάτη

EPS-505208         16,00 �

Επιτραπέζιο Αποστολή στο 
Διάστημα

Λάβε μέρος σε 
διαστημικές 
αποστολές, 
ανακάλυψε τους 
πλανήτες του ηλιακού 
μας συστήματος και 
κατάκτησε όσους 
περισσότερους 
μπορείς!

VAF-BS144621SE 

7,50 �

Astrolight φωτακι αστροναυτης 
usb

Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια

PP-MP8500   17,00 �

Σετ πλανήτες του Ηλιακού 
Συστήματος

Χρησιμοποιήστε 
τις πετονιές για να 
κρεμάσετε τους οκτώ 
πλανήτες από το ταβάνι 
του δωματίου σας. Οι 
πλανήτες φωσφορίζουν 
στο σκοτάδι.

Ανάψτε το φως As-
trolight στο δωμάτιό 
σας συνδέοντάς τον 
στη θύρα USB και 
τραβώντας πίσω την 
κάσκα του αστροναύτη.

Το παζλ προσφέρει 
στα παιδιά ποικίλα 
γνωστικά οφέλη 
καλλιεργώντας και 
αναπτύσσοντας 
την ικανότητα της 
αντίληψης, της 
οργάνωσης και της 
συγκέντρωσης. 
(100 τεμ)

Το παιχνίδι κατασκευής 
τρελόμπαλες πλανήτες δίνει τη 
δυνατότητα στους μικρούς μας 
φίλους να δημιουργήσουν τις 
δικές του τρελόμπαλες με θέμα 
τους πλανήτες.

Το παζλ 300 
κομματιών Space 
Bound είναι ένα 
νέο είδος παζλ! 
Παρακολουθήστε 
τα μπαλόνια-
πλανήτες να 
αιωρούνται στο 
διάστημα με αυτή 
τη σουρεαλιστική 
απεικόνιση της 
Karen Cantu.
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EPS-663310 5,00 �

Φακός φεγγάρι

Με αυτόν τον απίθανο φακό 
έχεις το φεγγάρι στα χέρια 
σου! Φώτισε στον τοίχο του 
δωματίου σου ή όπου αλλού 
θες και δες την πανσέληνο 
πιο κοντά σου από ποτέ.

PP-MP2008, Εικονες Nasa              13,00 �

Φακός - 
προβολέας 

Εύχρηστος φακός αλλά 
και προβολέας εικόνων! 
Διαθέτει 24 έγχρωμες 
φωτογραφίες που 
μπορείτε να προβάλλετε 
στον τοίχο ή στο ταβάνι 
και να διασκεδάσετε 
μαθαίνοντας! 

PP-MP8800  

25,00 �

EPS-6660318   27,00 �

VAF-BT-12           10,00 �

Φωσφορούχα Super-
stars

Βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει 
και δημιούργησε άπειρους αστρικούς 
συνδυασμούς, που σου προσφέρουν 
τα φωσφορίζοντα αστεράκια glow 
superstars!

Διαστημικά Οχήματα Mix or Match

Τώρα το ταξίδι στο διάστημα είναι πλέον δυνατό! 
Πρωτοτύπησε και κατασκεύασε τα δικά σου διαστημικά 
οχήματα για την εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος.

Επιτραπέζιο Παιχνίδι Little Astronauts

Κατασκευή 
φωσφορούχα 
μαγνητάκια 
Διάστημα

Ταξίδεψε στο διάστημα 
κατασκευάζοντας 
εντυπωσιακά διαστημόπλοια 
μαγνητάκια! Βάλε το γύψο 
στα καλούπια, χρωμάτισέ τα 
και διακόσμησε το ψυγείο σου 
με αστροναύτες, εξωγήινους 
και πολλά άλλα. EPS-663546                    12,00 �

Φωσφορούχοι 
πλανήτες & 
αστέρια

Φωσφορούχα 
αστέρια και 
πλανήτες  που 
φωτίζουν για να 
διακοσμήσεις το 
δωμάτιό σου!

PP-MP8623                     9,50 �

Ταξιδέψτε στο διάστημα και ανακαλύψτε όλους τους 
πλανήτες! Τραβήξτε μία κάρτα για να ανακαλύψετε έναν 
πλανήτη και τοποθετήστε τον στη σωστή του θέση στο 
ηλιακό σας σύστημα. 
Ο πρώτος που θα 
συμπληρώσει το 
ηλιακό του σύστημα 
είναι και ο νικητής.
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Επιτραπέζιο περιστρεφόμενο 
Ηλιακό Σύστημα

Γίνε και εσύ ένας 
Αστρονόμος ! Φτιάξε 
το δικό σου ηλιακό 
σύστημα με 
επιτραπέζια βάση. 

Ξύλινο 3d Παζλ - 
Τηλεσκόπιο

PP-MP2052              15,50 �

VAF-ST004              

30,00 �

Δημιουργήστε το δικό 
σας ουράνιο θόλο 
μέσα στο δωμάτιο. Το 
βράδυ, σβήστε το φως 
και θα δείτε άστρα 
στο ταβάνι και στους 
τοίχους σας.

EPS-663233                       

15,00 �

Κατασκεύασε το δικό σου ηλιακό 
σύστημα και στόλισε το δωμάτιό σου! 
Συναρμολόγησε και χρωμάτισε τα φωτάκια 
και δες τους 
πλανήτες 
να λάμπουν 
στο σκοτάδι! 
Περιέχονται 
οδηγίες στα 
Ελληνικά.

EPS-664905

20,00 �

Κατασκευή Ηλιακό Σύστημα 
Φωτάκια

Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια

Αυτό το Πλανητάριο είναι ένα υπόδειγμα 
του Πλανητικού 
μας συστήματος. 
Παρακολουθήστε τους 
πλανήτες να κινούνται 
γύρω από τον Ήλιο με 
ενέργεια από το ηλιακό 
φως ή με ενέργεια 
μπαταρίας!

EPS-663416

20,00 �

Κατασκευή Πλανητάριο Ηλιακής 
Ενέργειας

Τρισδιάστατο ηλιακό σύστημα

Εξερεύνησε το ηλιακό μας σύστημα 
κατασκευάζοντας τρισδιάστατα μοντέλα των 
πλανητών. Κρέμασε το ηλιακό σύστημα στο 
δωμάτιό σου και δες το να φωσφορίζει στο σκοτάδι 
ως δια μαγείας!

EPS-665520                       25,00 �

Κιτ με 
συναρμολογούμενη 
τρισδιάστατη ξύλινη 
κατασκευή τηλεσκόπιο!  
Με μοναδικό πρωτότυπο 
σχεδιασμό και εύκολη 
συναρμολόγηση.

Νυχτερινός προτζέκτορας
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Γίνε και εσύ ένας 
παλαιοντολόγος! Σκάψε 
και ανακάλυψε τους 
σκελετούς των γιγάντιων 
ζώων που έζησαν και 
κυβέρνησαν τη γη πριν 
εκατομμύρια χρόνια.

EPS-663221

12,00 �

Ανασκαφή Τυραννόσαυρος

Κατασκεύασε μαγνητάκια 
και καρφίτσες με 
δεινόσαυρους. Χρωμάτισε 
τους δεινόσαυρους με δικά 
σου σχέδια ή σύμφωνα με 
τις οδηγίες και διακόσμησε 
το ψυγείο και το δωμάτιό 
σου. 

EPS-663514       12,00 �

Κατασκευή μαγνητάκια 
δεινόσαυροι

VAF-TJ-5 9,90 �

PP-MP5130 

 14,00 �

VAF-90234,  Καφέ  10,90 �

VAF-90134, Γαλάζιος   10,90 � VAF-D210  27,00 �

Το νησί των δεινοσαύρων - Παζλ 
φολιδωτό

Συναρμολογήστε τα κομμάτια του για να δημιουργήσετε 
μια συναρπαστική παράσταση γεμάτη δεινόσαυρους και 
ζωντανέψτε τη δράση. (100 τμχ)

EPS-663400           15,00 �

Επιτραπέζιο δεινόσαυροιΦακός - προβολέας, 
δεινόσαυροι

3D Crystal Puzzle, 
Δεινόσαυρος T-Rex

Ξύλινο 3D παζλ - δεινόσαυρος 
T-Rex που 
περπατάειΣπαζοκεφαλιά/

παζλ τριών 
διαστάσεων, 
προς τέρψη του 
μυαλού και των 
ματιών!

Η ξύλινη κατασκευή 
από την εταιρία Ro-
botime θα χαρίσει στο 
παιδί ατέλειωτες ώρες 
παιχνιδιού και διάδρασης 
αλληλεπιδρώντας μαζί του.

Εύχρηστος φακός και 
προβολέας εικόνων. 
Και τι εικόνων! Των 
δυνατότερων και 
μεγαλοπρεπέστερων 
πλασμάτων που έζησαν 
ποτέ στη Γη!

Ζωντάνεψε τους 
δεινόσαυρους με τα 
χρώματα και καθοδήγησε 
τους με ασφάλεια στον 
επικίνδυνο κόσμο τους! 
Χρωμάτισε και παίξε με 
τους 6 δεινόσαυρους 
και το ηφαίστειο. Παίξε 
το επιτραπέζιο παιχνίδι 
περιπέτειας και προκάλεσε 
ηφαιστειακή έκρηξη!
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Γυροσκόπιο μεγαλο 
Space Wonder

Διδακτικό όργανο ακριβείας, αψηφά τη δύναμη 
της βαρύτητας, διατηρώντας ισορροπία σε 
οποιαδήποτε θέση. Λειτουργεί με 
τη βοήθεια του νήματος που 
περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία.

TSR-601099                  9,90 �

Κατασκευή τρένο μαγνητικής 
αιώρησης

Κατασκεύασε ένα από 
τα γρηγορότερα τρένα 
στον κόσμο και δες το 
να αιωρείται πάνω από 
τις ράγες! Μάθε για τον 
τρόπο λειτουργίας του 
και για την δύναμη του 
μαγνητισμού.

EPS-663379           22,00 �

EPS-663378         

22,00 � 

Κατασκευή ανεμογεννήτρια

Κατασκεύασε την δική σου ανεμογεννήτρια, 
δες την να αιχμαλωτίζει τον αέρα και να τον 
μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια! Μάθε για το 
πώς λειτουργεί 
η τεχνολογία 
ανανεώσιμης 
ενέργειας.

EPS-663434         20,00 � 

EPS-663291        15,00 � 

EPS-663394        15,00 � 

EPS-663415        

20,00 � 

Κατασκευή ρομπότ 
χταπόδι

Θα εκπλαγείτε από αυτή τη 
βιονική ρομποτική δαγκάνα! 
Διαθέτει εύκαμπτη σχεδίαση 
και μπορεί να σηκώνει όλα τα 
είδη των αντικειμένων.

Δέκα διαφορετικά 
πειράματα μπορούν να 
γίνουν με αυτό το σούπερ 
σετ με μαγνήτες.

Κατασκευή 
προτζέκτορας 
ολόγραμμα

Μάθε τα πάντα για το μαγικό 3D 
ολόγραμμα και εντυπωσίασε 
τους φίλους σου με τα 3D 
σχέδια. Δες τις 3D εικόνες να 
ζωντανεύουν! 

Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια

Υβριδικό ηλιακό ρομπότ 
νερού

Παρακολουθήστε αυτό το Ρομπότ Νερού 
να κολυμπά καθώς το φως του ήλιου 
πέφτει πάνω στις 
ηλιακές κυψέλες 
του. Όταν δεν 
έχει ήλιο, 
κινείται με 
μπαταρία.

Μαγνητική επιστήμη
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EPS-663913   12,00 �
EPS-663918, Φωσφορούχοι 13,00 �

Καλλιέργεια κρυστάλλων - Κατασκευή
Καλλιέργησε εντυπωσιακούς κρυστάλλους στο σπίτι σου! Μέσα σε κάθε 
συσκευασία θα βρεις μία ειδική σκόνη σε τρία χρώματα για να κάνεις τον 
δικό σου χρωματικό συνδυασμό και να δημιουργήσεις εντυπωσιακούς 
κρυστάλλους. Όλη η δύναμη της φύσης τώρα είναι στα χέρια σου!

Επιστήμη κρυστάλλων - 
Κατασκευή

Basics EK5 Discovery
Πολυεργαλείο 6 σε 1: σφυρίχτρα, θερμόμετρο, 
πυξίδα, κάτοπτρο, μεγεθυντικός φακός, φακός. 
Ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις πεζοπορίες, 
την παρατήρηση 
πτηνών και τις 
κατασκηνώσεις.

Σετ κιαλιών και Walkie-Talkie 
LabZZ WTT10

Κιτ εξερεύνησης Basics EK70 
Discovery

Κιτ επιβίωσης LabZZ SK5
Κιτ επιβίωσης για νεαρούς ταξιδευτές 
που απολαμβάνουν την περιήγηση σε 
ανεξερεύνητες περιοχές. Τα οπτικά 
περιλαμβάνουν έναν αριθμό φακών, οι οποίοι 
μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικούς 
τρόπους και να λειτουργήσουν ως μονοκιάλι, 
κιάλια, στερεοσκόπιο ή διόπτρα.

Καλλιέργεια κρυσταλλικών 
πετρωμάτων

EPS-663917 15,00 �

LEV-79661  

6,00 �

LEV-79902  54,00 �
LEV-79663  

49,00 �

LEV-79677  10,00 �

EPS-663919 

15,00 �

Γίνε ένας επιστήμονας 
και δημιούργησε 
κρυσταλλικά πετρώματα 
με ένα πείραμα χημείας! 
Βάλε τα πετρώματα στο 
γραφείο σου και στόλισε 
το δωμάτιό σου!

Κάνε μια σειρά από 
χημικά πειράματα και 
δημιούργησε το δικό σου 
Κρύσταλλο Ακουαμαρίνη, 
μία Κρυσταλλική 
Φεγγαρόπετρα που 
φωσφορίζει και ένα 
Κρυσταλλικό Δέντρο. 
Κάνε τη δική σου συλλογή 
και διακόσμησε το 
δωμάτιό σου!

Κιτ ειδικά 
σχεδιασμένο για όσα 
παιδιά απολαμβάνουν 
την εξερεύνηση και 
αναζητούν γνώση 
για τον κόσμο γύρω 
τους. Για να το κάνουν 
αυτό, χρειάζονται 
ένα σύνολο από 
αξεσουάρ τα οποία 
περιλαμβάνονται στο 
κιτ Discovery Basics 
EK70.

Αυτό το σετ κιαλιών και γουόκι-τόκι αποτελεί ένα 
πολύτιμο δώρο για τα παιδιά! Τα κιάλια θα τα 
βοηθήσουν να ελέγχουν 
την περιοχή τους και να 
παρακολουθούν τον 
"εχθρό" στο παιχνίδι 
τους, ενώ τα γουόκι-
τόκι θα είναι το 
μέσο εξ’ 
αποστάσεως 
επικοινωνίας 
με τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας 
τους.
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια

Μεταλλικές κατασκευές 3D

Τα Metal Earth είναι μοναδικές τρισδιάστατες 
μεταλλικές κατασκευές. Αποτελούνται από 1, 2 ή 
3 τετραγωνικά μεταλλικά λεπτά ατσάλινα φύλλα 
υψηλής ποιότητας και πλευράς 10,16 cm. Κατά την 
συναρμολόγησή τα κομμάτια δεν χρειάζονται κόλλα, 
συνδέονται και στερεώνονται με κλιψάκια.
Χάρη στον λεπτομερή σχεδιασμό τους και στην 
χρήση τεχνολογίας laser αποδίδουν με απαράμιλλη 
πιστότητα τα πρωτότυπα μοντέλα και τις 
λεπτομέρειές τους.

VAF-MMS093, Hubble Telescope         8,00 �
VAF-MMS094, Lunar Rover          13,90 �
VAF-MMS077, Mars Rover          13,90 �
VAF-MMS078, Apollo Lunar Module       13,90 �

3D Crystal Puzzle
Είναι ένα μοναδικό και πρωτότυπο τρισδιάστατο 
παζλ. Η συναρμολόγησή του αποτελεί μια πραγματική 
πρόκληση ακόμη και για τους καλύτερους λύτες των 
παζλ.

VAF-90269,  Λεοπάρδαλη καφέ   10,90 � 
VAF-90169, Πάνθηρας μαύρος   10,90 �

3D Model Kit
Κιτ με συναρμολογούμενες τρισδιάστατες μεταλλικές 
κατασκευές.

VAF-MMS200, 1935 Duesenberg Model J   18,90 � 
VAF-MMS314, Star Wars Darth Vader Helmet   21,90 �
VAF-ICX138, Harry Potter: Hogwarts In Snow   49,90 �
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Οι Άθλοι του Ηρακλή
Ετοιμαστείτε για μια δυνατή νοητική πρόκληση, 
αντιμετωπίζοντας τους Άθλους του Ηρακλή! 

Ακολουθώντας τον μύθο του μεγάλου ήρωα, το παιχνίδι 
αποτελείται από τέσσερεις Συλλογές Άθλων, κάθε μία από 
τις οποίες περιλαμβάνει τρεις Άθλους. Η δυσκολία των 
Άθλων προοδευτικά μεγαλώνει, τόσο από τον έναν στον 
άλλο όσο και από τη μία Συλλογή στην άλλη.

Ξύλινη σπαζοκεφαλιά 
- Chinese Pagoda
Η παγόδα είναι πύργος με 
πολλαπλές μαρκίζες, ο οποίος 
χρησιμοποιείται κυρίως στη Νότια 
Ασία.

Pyraminx Edge
Όχι κύβος αλλά πυραμίδα! Η κλασσική 
σειρά της Recent Toys International που 
περιλαμβάνει πολύ πετυχημένα παζλ 
που χαρακτηρίζονται από απλότητα, 
ευφυΐα και διάρκεια στο χρόνο.

VAF-HER-1, Η αρχή μιας πορείας   10,00 �
VAF-HER-2, Δαμάζοντας το θηρίο   10,00 �
VAF-HER-3, Σύλληψη και Εφευρετικότητα   10,00 �
VAF-HER-4, Προ των πυλών της συνειδητοποίησης  10,00 �

VAF-MV-01   20,00 � VAF-RPE-52 

 20,00 � 

Harry Potter - Σετ γραφικής 
ύλης
Σετ γραφικής ύλης εμπνευσμένο από τη σειρά 
ταινιών Harry Potter!
Περιλαμβάνει: σημειωματάριο Α5, χάρακα 15 
εκατοστών, στυλό, γόμα, 2 μολύβια, ξύστρα, 
6 φακέλους, 2 φύλλα με αυτοκόλλητα, 
"σφραγίδες", 12 φύλλα γραφής, 5 φύλλα με 
αυτοκόλλητα, κουτί αποθήκευσης.

Harry Potter - A6 Notebooks 
Icons & Map (3 Τμχ)
Μοναδικό σχεδιαστικό προϊόν 
υψηλής ποιότητας σε 
εξαιρετική τιμή.

Παιχνίδι με κάρτες 
Shuffle Fun - 
Harry Potter
Παίξτε 4 διαφορετικά παιχνίδια με τις ίδιες 
κάρτες! Με υπέροχη εικονογράφηση από 
τον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ.

VAF-SLHP512  22,00 � 

VAF-SLHP472               6,50 � 

VAF-SF-02  6,00 � 



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

e-mail: info@planitario.gr | website:  www.planitario.gr

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 στα Βαλκάνια (τηλεσκόπια, κιάλια, διόπτρες, μικροσκόπια, μετεωρολογικοί σταθμοί κ.ά).  
Εδώ και 25 χρόνια, χιλιάδες ερασιτέχνες αστρονόμοι και παρατηρητές της φύσης εμπιστεύονται την εταιρία μας 
και τα προϊόντα που διακινούμε. Επιπλέον, 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.


