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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Χειμώνας 2021 -22
Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει μερικά από τα δεκάδες εκατοντάδες προιόντα που
διακινούμε.

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.

4. Παραγγείλετε γρήγορα και εύκολα με 4 διαφορετικούς τρόπους:
• Μέσω τηλεφώνου: 2310 533 902, 2310 541 826		
• Μέσω internet: www.planitario.gr			

• Με fax: 2310 550 672
• Με επίσκεψη στο κατάστημά μας

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

* 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.

Το Discovery Channel ενημερώνει, ψυχαγωγεί και εμπνέει τους θεατές του ανά
τον κόσμο, με θέματα από την επιστήμη, την τεχνολογία, την εξερεύνηση, την
Ιστορία.
Η σειρά οπτικών οργάνων Discovery παράγεται από τη Levenhuk, εγκρίνεται
από το Discovery Channel και διανέμεται στην Ελλάδα και την Κύπρο από το
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης.

Τηλεσκόπια Διοπτρικά
Κιτ τηλεσκοπίου & μικροσκοπίου
LabZZ MT2 Levenhuk
Ένας πλούτος συναρπαστικών ανακαλύψεων περιμένει το
παιδί σας με το σετ μικροσκοπίου και τηλεσκοπίου LabZZ MT2!
Περιλαμβάνει ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο και ένα βιολογικό
μικροσκόπιο με εργαλεία και δείγματα.
Χαρακτηριστικά Κωδ.: LEV-69299, Τηλεσκόπιο Τýðïò: Äéïðôñéêü,
ΔéÜìåôñïò: 50mm, Εóô. áðüóôáóç: 500mm, ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 100x , Βάρος: 1,688 kgr Μικροσκόπιο Κεφαλή: Μονόφθαλμη,
Μεγέθυνση: 75, 300, 900 x, Περιστρεφόμενο ρύγχος: 3 αντικειμενικοί φακοί, Φωτισμός: καθρέφτης, LED
ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, 2 προσοφθάλμια
12.5mm &18 mm, ερευνητής 2x, διαγώνιο, διαφάνειες με δείγματα
& κενές, γυαλάκια κάλυψης, πιπέτα, νυστέρι, λαβίδα, σπάτουλα, βελόνα ανατομής, μπουκαλάκια με μπογιά, κόλλα, εφεδρικές λυχνίες,
oδηγίες χρήσης, φωσφορούχα αστρονομικά αυτοκόλλητα, επίσημη
εργοστασιακή εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

0

79,0

Κιτ τηλεσκοπίου, μικροσκοπίου & κιαλιών
LabZZ MTB3 Levenhuk
Ιδανικό δώρο για παιδιά με διερευνητική φύση. Περιλαμβάνει τρία οπτικά
όργανα: ένα μικροσκόπιο, ένα τηλεσκόπιο και ένα ζευγάρι κιάλια. Το σετ
βοηθάει το παιδί να εντρυφήσει σε όλα τα θαύματα και τα μυστήρια του
κόσμου γύρω μας – το παιδί σας θα μπορεί να μελετήσει τον μικρόκοσμο,
να εξερευνήσει το σύμπαν και να ανακαλύψει τη φύση.

0

89,0

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

Σειρά LabZZ Levenhuk
Η σειρά είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει στον αρχάριο έναν καλό
συνδυασμό ποιότητας, τιμής, χαρακτηριστικών και ισχύος. Δίνει ανορθωμένα
είδωλα, για αστρονομική αλλά και για επίγεια χρήση. Η ερασιτεχνική αστρονομία
είναι ένα υπέροχο οικογενειακό χόμπι που μπορείτε να το απολαύσετε όλο τον χρόνο.
Θα χαρίσει ατέλειωτες ώρες απόλαυσης σε παιδιά και ενήλικες.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ:
ΠΡΟΣΟΦ/ΜΙΑ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

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

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

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

Τιμή:

55,00 

59,00 

114,00 

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, ανορθωτή ειδώλου 1,5x, διαγώνιο, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή
εγγύηση εφ’ όρου ζωής. *Το μοντέλο LabZZ T3 60/700 περιλαμβάνει επιπλέον: Barlow 3x
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Travel Scope 50 Celestron
Αυτό το τηλεσκόπιο σχεδιάστηκε με στόχο να είναι κατάλληλο
για ταξίδια. Βραχύσωμο, φορητό και με ικανοποιητική
οπτική απόδοση, είναι κατάλληλο για επίγειους αλλά και για
αστρονομικούς στόχους.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
ÐÑÏÓÏÖÈÁËÌÉÏÉ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

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

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

Τιμή:

99,00 

137,00 

ÐåñéëáìâÜíονται: Διαγώνιο ανόρθωσης ειδώλου, σακίδιο πλάτης,
αλταζιμουθιακή στήριξη, CD-ROM “The Sky X - First Light Edition”,
επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Travel Scope 70DX Celestron
Αποκτήστε μια νέα προοπτική για τη φύση και το Σύμπαν με το τηλεσκόπιο
επίγειας και αστρονομικής παρατήρησης, Travel Scope 70 DX. Με τρίποδο
ρυθμιζόμενου ύψους, πολλά αξεσουάρ και προσαρμογέα smartphone, ώστε
να μπορείτε να τραβάτε εικόνες και βίντεο μέσω του προσοφθάλμιου φακού.
Όλα άποθηκεύονται σε ένα υψηλής ποιότητας σακίδιο - έτοιμο να πάει όπου
κι αν σας ταξιδεύουν οι περιπέτειες.
Χαρακτηριστικά Κωδ.: CE22035,Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 70mm, Εóô. áðüóôáóç:
400mm, Εστ. Λόγος: f/5,7, ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 140x , Βάρος: 3,3 kgr
ÐåñéëáìâÜíονται: Διαγώνιο ανόρθωσης ειδώλου, προσοφθάλμια 10mm & 20mm,
Barlow 2x, προσαρμογέας smartphone & κλείστρο Bluetooth, φίλτρο Σελήνης, σακίδιο
πλάτης, αλταζιμουθιακή στήριξη, CD-ROM “Starry Night”, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

177

,00

Skyline Travel Levenhuk
Τηλεσκόπια με επιστρωμένα οπτικά, κατάλληλα για παρατήρηση του ηλιακού μας
συστήματος και για επίγειες παρατηρήσεις. Μια καλή επιλογή για όσους κάνουν τα
πρώτα τους βήματα στην Αστρονομία. Η λειτουργία τους είναι τόσο απλή που ακόμα και
ένα παιδί μπορεί να τα χειριστεί με ευκολία. Επίσης, μεταφέρονται εύκολα στα ταξίδια,
καθώς είναι ελαφριά και μικρών διαστάσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘ/ΣΗ:
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
ÐÑÏÓÏÖÈÁËÌÉÏÉ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

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

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

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

Τιμή:

114,00 

164,00 

219,00 

ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, Barlow 3x, διαγώνιο κάτοπτρο,σάκος για μεταφορά και αποθήκευση, oδηγίες χρήσης, επίσημη
εργοστασιακή εγγύηση εφ’ όρου ζωής.
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Τηλεσκόπια Διοπτρικά
Σειρά PowerSeeker Celestron
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.

129

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

159

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

Το τηλεσκόπιο της φωτογραφίας είναι το PowerSeeker 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.

234

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

60700AZ2, 70700AZ2 SkyWatcher
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.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ:
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÅÑÅÕÍÇÔÇÓ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

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

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

Τιμή:

124,00 

174,00 

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

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

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

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

Τιμή:

194,00 

224,00 

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

6
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Σειρά Inspire Celestron
Το απόλυτο τηλεσκόπιο για τον αρχάριο έως μεσαίο αστρονόμο!
Πλήρως επιστρωμένα οπτικά, αλταζιμουθιακή στήριξη, στιβαρό
τρίποδα από ανοξείδωτο ατσάλι, ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης
smartphone, ενσωματωμένο φακό LED κόκκινου φωτός, ερευνητή
σταυρόνημα, οπτικά που αποδίδουν ανορθωμένα είδωλα και εστιαστή με
μικρόμετρο. Τα Inspire στήνονται πιο εύκολα από κάθε τηλεσκόπιο στην
κατηγορία τους. Τρείς κινήσεις και είστε ήδη έτοιμοι για παρατήρηση!

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

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

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

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

Τιμή:

299,00 

384,00 

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.

269

,00

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.



90900AZ3 SkyWatcher
Κλασικό, διοπτρικό τηλεσκόπιο, εξοπλισμένο με εύχρηστη
στήριξη ΑΖ3, 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 (3,5”), Εóô.
áðüóôáóç: 900mm, Εστ. Λόγος: f/10, ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 180x , Βάρος: 6,1 kgr
ÐåñéëáìâÜíονται: AëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη, 2 προσοφθάλμια 10mm & 25 mm,
δéáãþíéï 450, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

,00

324



102500AZ3 Black Diamond SkyWatcher
Τηλεσκόπιο με πολύ-επιστρωμένους αντικειμενικούς φακούς και ευρύ οπτικό πεδίο.
Εξαιρετικό για επίγεια παρατήρηση και φωτογράφηση. Καθαρή εικόνα, λογική
τιμή, μικρό μέγεθος και βάρος, άριστη επιλογή ως ένα φορητό τηλεσκόπιο για τις
εκδρομές σας. Όσον αφορά τη φωτογράφηση, αστρονομική ή επίγεια, αποδίδει
ουσιαστικά όπως ένας τηλεφακός.
,00

349



Χαρακτηριστικά Κωδ.: SK1025AZ-3,Τýðïò: Äéïðôñéêü, ΔéÜìåôñïò: 102mm, Εóô.
áðüóôáóç: 510mm, Εστ. Λόγος: f/5, ΜÝγ. ωφÝλιμη μεγÝθυνση: 204x , Βάρος: 6,2 kgr
ÐåñéëáìâÜíονται: αëôáæéìïõèéáêÞ στήριξη ÁÆ3, τρίποδαò αλουμινίου, δéáãþíéï
450, 2 προσοφθάλμια 10 mm & 25 mm, αíáëõôéêÝò ïäçãßåò óôá åëëçíéêÜ, εðßóçìç
åñãïóôáóéáêÞ åããýçóç 2 åôþí.

w w w. pl a ni tario.g r
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Τηλεσκόπια κατοπτρικά
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.

,00

249



Σειρά Astromaster Celestron
Αν ψάχνετε για ένα διπλής χρήσης τηλεσκόπιο, κατάλληλο τόσο για
επίγεια όσο και ουράνια παρατήρηση, τότε το μοντέλο Astromaster
είναι για σας. Αποδίδουν 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

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

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

CE31045
130 EQ
Κατοπτρικό νευτώνειο
130 mm
650 mm
f/5
260 x
Ισημερινή CG3
12 kgr

Τιμή:

279,00 

324,00 

ÐåñéëáìâÜíονται: Ατσάλινος τρίποδας 1,25’’, 2 προσοφθάλμια 20mm & 10mm,
ερευνητής Star Pointer, CD-ROM “TheSkyX – First Light Edition”, oδηγίες χρήσης στα
ελληνικά, επίσημη εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

PowerSeeker 127EQ Celestron
Σχεδιάστηκε για αρχάριους παρατηρητές.
Αποκαλύπτει τους πλανήτες του ηλιακού μας
συστήματος αλλά και πληθώρα άλλων ουρανίων
σωμάτων όπως τους λαμπρότερους γαλαξίες και
νεφελώματα. Χάρις στην γερμανική ισημερινή
στήριξη του είναι εφικτή η παρακολούθηση
αντικειμένων με ακρίβεια.

οι προσοφθάλμιοι φακοί
που περιλαμβάνονται,
προσφέρουν και
επίγειες παρατηρήσεις

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

8
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,00

279



130/900EQ2 SkyWatcher

349

,00

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 Κωδ.: SK1309EQ2, Tύπος: Κατοπτρικό, Διάμετρος:
130mm (5,1”), Εστ. Απόσταση: 900mm, Εστ. Λόγος: f/7, Μεγ. ωφέλιμη
μεγέθυνση: 260x, Βάρος: 12,5 kgr
ÐåñéëáìâÜíονται: Ισημερινή στήριξη EQ2, 2 προσοφθάλμια 25mm &
10mm, ερευνητής 5x24, oδηγίες χρήσης στα ελληνικά, επίσημη
εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Επιτραπέζια Dobsonian 76’’
Συλλεκτικά τηλεσκόπια με συμπαγή σχεδιασμό, ξύλινη
βάση διαμέτρου μόλις 20cm, προσφέρονται σαν
εισαγωγικά στην παρατήρηση. Απόλυτα φορητά κι εύκολα
στη χρήση θα σας συνοδεύσουν στην επόμενη εκδρομή,
πεζοπορία ή το πικ-νικ. Κομψό διακοσμητικό στο ράφι ή στο
γραφείο σας.

SKDOB76-IYA, SkyWatcher
Heritage 76

99,00 

Χαρακτηριστικά Tύπος: Κατοπτρικό, Διάμετρος: 76mm (3”), Εστ.
Απόσταση: 300mm, Εστ. Λόγος: f/3,95, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθυνση: 150x, Βάρος: 2 kgr ÐåñéëáìâÜíονται: στήριξη Dobson
αλταζιμουθιακή, δυο προσοφθάλμια Η20mm & SP4mm (31,8 mm),
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.
CE22016, Celestron
FirstScope 76

94,00 

Dobsonian Truss Heritage SkyWatcher
Αυτά τα κατοπτρικά τηλεσκόπια τύπου Dobson σχεδιάστηκαν έτσι
ώστε ο οπτικός σωλήνας να αναδιπλώνεται με τη βοήθεια δύο ράβδων
ολίσθησης. Στήνεται πολύ εύκολα και γρήγορα, ενώ ο χειρισμός της
στήριξης είναι απλούστατος. Μεταφέρονται πανεύκολα.
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ:
ÊÁÈ. ΒΑΡΟΣ:

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

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

Τιμή:

269,00 

344,00 

ÐåñéëáìâÜíονται: στήριξη Dobson αλταζιμουθιακή, δύο προσοφθάλμια LE
10mm W.A & LE 25mm W.A, ερευνητήò κόκκινης κουκίδας (Star Pointer),
åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.
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Τηλεσκόπια Ρομποτικά
Σειρά StarSense Explorer Celestron
Ένας νέος τρόπος παρατήρησης του έναστρου ουρανού!
Ξεχάστε περίπλοκους αστρικούς χάρτες, ανακριβείς εφαρμογές πλανηταριακού τύπου και ακριβές
αυτοματοποιημένες στηρίξεις. Τώρα η εύρεση ουράνιων αντικειμένων είναι πιο εύκολη και γρήγορη παρά ποτέ.
Τοποθετήστε το smartphone σας στην ειδική βάση που βρίσκεται πάνω στον οπτικό σωλήνα και εκκινήστε την
εφαρμογή StarSense Explorer. Μόλις το smartphone ευθυγραμμιστεί με το τηλεσκόπιο, θα έχετε όλα τα αξιοθέατα
του νυχτερινού ουρανού στη διάθεσή σας. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε, είτε πρόκειται για τη Σελήνη είτε
για έναν πλανήτη, έναν γαλαξία ή ένα νεφέλωμα. Κατόπιν, δεν έχετε παρά να κοιτάξετε μέσα στο προσοφθάλμιο.

DX 102AZ

DX 6”

LT 127AZ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:

CE22450
LT 70AZ*
Διοπτρικό

CE22460
DX 102AZ*
Διοπτρικό
102 mm
660 mm
f/6,5
204 x

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

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

CE22462
DX 5”
SchmidtCassegrain
125 mm
1250 mm
f/10
250 x

CE22463
DX 6”
SchmidtCassegrain
150 mm
1500 mm
f/10
300 x

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

70 mm
700 mm
f/10
140 x

Τιμή:

224,00 

499,00 

299,00 

599,00 

699,00 

884,00 

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.

Star Discovery P150i Goto WiFi SkyWatcher
WiFi

,00

664

10



Το αυτοματοποιημένο αυτό τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να
ελέγχεται ασύρματα από το smartphone ή το tablet σας, μέσω
της δωρεάν εφαρμογής SynScan για iOS ή Android. Η στήριξη
δημιουργεί το δικό της δίκτυο WiFi, έτσι ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, χωρίς να εξαρτάται από άλλα δίκτυα.
Ακολουθώντας μια απλή διαδικασία ευθυγράμμισης, είστε έτοιμοι
να εξερευνήσετε το σύμπαν, χρησιμοποιώντας το έξυπνο μενού
που εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού ή tablet σας! Με τη
μεγάλη φωτοσυλλεκτική ικανότητα έχει καλές επιδόσεις σε όλες
τις εφαρμογές και εξαιρετικές όσον αφορά την παρατήρηση της
Σελήνης, των πλανητών, νεφελωμάτων, γαλαξιών και αστρικών
σμηνών.
Χαρακτηριστικά Κωδ.: SKSDN150-WIFI, Tύπος: Κατοπτρικό, Διάμετρος: 150mm,
Εστ. Απόσταση: 750mm, Εστ. Λόγος: f/5, Μεγ. ωφέλιμη μεγέθυνση: 300x,
Στήριξη: Αλταζιμουθιακή Ρομποτική GoTo
ÐåñéëáìâÜíονται: 2 προσοφθάλμια 10mm & 25mm, Barlow 2x με σπείρωμα για
προσαρμογή φωτογραφικής μηχανής, ατσάλινος τρίποδας, ερευνητήò Star
Pointer, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.
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Σειρά Nexstar SLT Celestron
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!

NexStar 102 SLT

NexStar 127 SLT

ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:

CE22096
NexStar 102 SLT
Διοπτρικό

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

NexStar 130 SLT

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

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

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

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

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

724,00 

774,00 

749,00 

799,00 

999,00 

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 Astro Fi Celestron
H Celestron αλλάζει τον τρόπο που χαιρόμαστε την αστρονομία, αλλάζοντας τον
τρόπο πλοήγησης στον ουρανό. Τα τηλεσκόπια Astro Fi, είναι ολοκληρωμένα
τηλεσκόπια, με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, που επιπλέον σας δίνουν
τη δυνατότητα να τα χειριστείτε μέσω του smart phone ή του tablet σας, με τη
βοήθεια της εφαρμογής Celestron SkyPortal. Χρησιμοποιώντας τον πανέμορφο
και διαδραστικό χάρτη του ουρανού, αγγίξτε στην οθόνη σας το αντικείμενο
που θέλετε να δείτε μέσα από το τηλεσκόπιο, και το τηλεσκόπιο αυτόματα θα το
στοχεύσει.
CE22202
Astro Fi 102
Καταδιοπτρικό
Maksutov-Cassegrain
102 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:
1325 mm
ΕΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ,
f/13
ΕΣΤ. ΛΟΓΟΣ:
ΜΕΓ. ΩΦΕΛ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ: 204 x
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΜΟΝΤΕΛΟ:
ΤΥΠΟΣ:

Τιμή:

599,00 

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

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

799,00 

999,00 

ÐåñéëáìâÜíονται: Στήριξη αλταζιμουθιακή ρομποτική AZ GoTo WiFi , 2 προσοφθάλμια 10mm & 25mm, διαγώνιο 1.25”, τρίποδας
αλουμινίου, ερευνητήò Star Pointer, åργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.
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Κιάλια τσέπης (compact)
Tα ελαφριά και εύχρηστα κιάλια είναι ο ιδανικός συνοδός για εξωτερικές δραστηριότητες, όπως ταξίδια,
περιπάτους, ορειβασία, κυνήγι και παρατήρηση πουλιών, 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.

Σειρά Opera Konus
KO2057, Opera 45, 3x25 (Μαύρο)
KO2055, Opera 43, 3x25 (Λευκό)

39,00 
39,00 

Σειρά Broadway 325N
Levenhuk
LEV-17784, 3X25 (μαύρο) με λαβή
LEV-17785, 3X25 (λευκό) με λαβή

Παιδικά κιάλια Levenhuk
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
LEV-74099, LabZZ B6, 10X25

29,00 
35,00 

Σειρά UpClose G2 Celestron
CE71230, UpClose G2 8X21
CE71232, UpClose G2 10X25
CE71234, UpClose G2 16X32
CE71250, UpClose G2 7X35
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35,00 
39,00 
49,00 
59,00 
w w w. pl a ni tario.g r

49,00 
48,00 

Σειρά Atom Levenhuk
LEV-67675, Atom 8x21		
LEV-67676, Atom 10x25		
LEV-67678, Atom 16x32
LEV-67679, Atom 7x35

29,00 
35,00 
44,00 
69,00 

Σειρά YF II
Kowa
KW-YFII30.6, YF II 6x30 WP
KW-YFII30.8, YF II 8x30 WP

Σειρά Outland X
Celestron
CE71340, Outland X 8x25
CE71341, Outland X 10x25

85,00 
94,00 

Σειρά SV
Kowa
149,00 
169,00 

KW-SVII25.8, SV II 8x25 WP
KW-SVII25.10, SV II 10x25 WP

w w w. pl a ni tario.g r

114,00 
124,00 
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Κιάλια κλασικών διαστάσεων
Σειρά UpClose Celestron

Σειρά Atom Levenhuk

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.

Οπτικά όργανα πολλαπλών χρήσεων που
διακρίνονται από εξαιρετικό σχεδιασμό και
ποιοτική κατασκευή.

Περιλαμβάνεται μαλακή θήκη
μεταφοράς, καπάκια φακών
και λουράκι ανάρτησης.
Σχεδίαση: Porro
LEV-67681, 7x50
CE71252, UpClose G2 8X40
CE71256, UpClose G2 10x50

62,00 
74,00 

Σειρά Outland Celestron
Μεσαίου μεγέθους κιάλια που έχουν σχεδιαστεί
για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε λάτρη της
φύσης, από παρατηρητές πουλιών και κυνηγούς
ως φιλάθλους και ταξιδιώτες. Τα οπτικά είναι
πολυπιστρωμένα, για να αποδίδονται είδωλα
υψηλής ευκρίνειας και υψηλής αντίθεσης. Τα
πρίσματα είναι κατασκευασμένα από γυαλί ΒΑΚ –
4, για ενισχυμένη χρωματική πιστότητα. Ευέλικτα
κιάλια σε προσιτή τιμή, καλή επιλογή για όλες τις
υπαίθριες περιπέτειές σας!

CE71346, Outland X 8x42
CE71347, Outland X 10x42
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LEV-67683, 20x50

77,00 
89,00 

Σειρά Sherman Base Levenhuk
Τα κιάλια Sherman Base 10x50 είναι ένα μοντέλο κατάλληλο
για πολλές χρήσεις, ιδανικό για τον κυνηγό, τον ψαρά, τον
περιηγητή και τον τουρίστα. Αξιόπιστο και βολικό οπτικό όργανο
με μεγάλη αντοχή στις κακές καιρικές συνθήκες. Θα γίνει ο
απαραίτητος βοηθός σας στη μελέτη της άγριας ζωής, στην
παρακολούθηση αθλητικών αγώνων και την παρατήρηση του
ουρανού.
LEV-71143, Sherman Base 10x42
LEV-71144, Sherman Base 10x50
LEV-71145, Sherman Base 12x50

137,00 
137,00 

w w w. pl a ni tario.g r

124,00 
129,00 
139,00 

Σειρά Sherman Pro Levenhuk

Σειρά Karma Pro Levenhuk

Τα κιάλια αυτά είναι κατάλληλα για πολλές χρήσεις,
ιδανικά για τον κυνηγό, τον ψαρά, τον περιηγητή και
τον τουρίστα. Αυτά τα αξιόπιστα και βολικά οπτικά
όργανα έχουν μεγάλη αντοχή στις κακές καιρικές
συνθήκες. Θα γίνουν ο απαραίτητος βοηθός σας στη
μελέτη της άγριας ζωής ή των αρχιτεκτονημάτων,
στην παρακολούθηση
αθλητικών αγώνων ή
αστικών τοπίων.
Τα Sherman θα σας
συνοδεύουν
όπου κι αν
πάτε.

Βροχή, χιόνι, ομίχλη – τίποτα δεν μπορεί να
αλλοιώσει την ποιότητα της εικόνας, όταν έχετε
τα κιάλια Karma PRO! Η ισχυρή μεγέθυνση σάς
επιτρέπει να παρατηρείτε άνετα πολύ μακρινά
αντικείμενα με μεγάλη λεπτομέρεια. Επιπλέον,
μπορείτε να παρατηρείτε ακόμα και το σούρουπο.
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-67727, Sherman Pro 10x50
LEV-67728, Sherman Pro 12x50

239,00 
249,00 

LEV-67699, Karma Pro 10x50
LEV-67700, Karma Pro 12x50

Σειρά Nature DX Celestron

Σειρά SV II Kowa

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.

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.

CE71333, Nature DX 10x42
CE71335, Nature DX 10x56
CE71336, Nature DX 12x56

209,00 
284,00 
299,00 

KW-SVII42.8, SV II 8x42 DCF
KW-SVII42.10, SV II 10x42 DCF
KW-SVII50.10, SV II 10x50
KW-SVII50.12, SV II 12x50

174,00 
189,00 

275,00 
285,00 
347,00 
367,00 

Σειρά Mistral WP6, αδιάβροχα Helios
Αδιάβροχα κιάλια roof, με υψηλής
ποιότητας χαρακτηριστικά, πολύ καλή
επιλογή τόσο για παρατήρηση
πουλιών όσο και για γενική
χρήση. Με εργονομικό και
μοντέρνο σχεδιασμό και ελαστική
εξωτερική επένδυση σε πράσινο
χρώμα για μεγαλύτερη αντοχή.
Το σώμα είναι κατασκευασμένο
από ελαφρύ αλλά ανθεκτικό
πολυκαρβονικό υλικό.

OV-30955, Mistral WP6 10x42
OV-30958, Mistral WP6 10x50
OV-30954, Mistral WP6 8x42 ED
OV-30956, Mistral WP6 10x42 ED
OV-30959, Mistral WP6 10x50 ED

w w w. pl a ni tario.g r

179,00 
189,00 
224,00 
234,00 
249,00 
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Κιάλια
Κιάλια ναυτικά αδιάβροχα
Ενσωματωμένη φωτιζόμενη πυξίδα, αποστασιόμετρο και δυνατότητα προσάρτησης σε τρίποδα.
Levenhuk, LEV-72108, Nelson 8x30 WP
Levenhuk, LEV-72109, Nelson 7x50 WP

139,00 
164,00 

Celestron, CE71189-A,
Oceana 7x50 WP-IF/RC

LEV-67733, Sherman PLUS 7x50

154,00 

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
CE71009, SkyMaster 15x70
CE71018, SkyMaster 20x80
CE72031, SkyMaster 20x80 Pro

137,00 
137,00 
199,00 
379,00 

Περιλαμβάνονται: Μαλακή θήκη πολυτελείας, Εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.
* Τα μοντέλα CE71009, CE71018 & CE72031 περιλαμβάνουν αντάπτορα για προσαρμογή σε τρίποδα
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234,00 

Spezial Astro Bresser

Bruno Plus Levenhuk

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.

Τα αστρονομικά κιάλια Bruno Plus θα σας δώσουν
μια εξαιρετική ευκαιρία να εξερευνήσετε τα βάθη
του διαστήματος! Τα χαρακτηριστικά τους είναι
άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα ενός διοπτρικού
τηλεσκοπίου εισαγωγικού επιπέδου και σας
επιτρέπουν να δείτε την ομορφιά του σύμπαντος.
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.

OPT-1552081, Astro 20x80

174,00 

LEV-71146, 15x70
LEV-71147, 20x80

269,00 
299,00 

Σειρά Stellar II Helios
Υψηλής ποιότητας κιάλια σχεδιασμένα για επίγειες
παρατηρήσεις μεσαίας έως μεγάλης απόστασης καθώς
και για αστρονομική παρατήρηση. Είναι εντελώς αδιάβροχα
και γομωμένα με άζωτο για λειτουργία χωρίς θάμπωμα.
Διαθέτουν στιβαρή αλλά ελαφριά κατασκευή, ανθεκτική
στους κραδασμούς και ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη στήλη
προσάρτησης σε τρίποδα, με κεντρική ράβδο στήριξης.

w w w. pl a ni tario.g r

OV-30148, 16x80
OV-30149, 20x80

374,00 
374,00 
17

Μονοκιάλια
Labzz MC2 Levenhuk

Atom Levenhuk

Το μονοκιάλι θα γίνει πιστός σύντροφος του
παιδιού και θα το βοηθήσει να
παρατηρεί με λεπτομέρεια
μακρινά αντικείμενα.

Ένα μονοκιάλι συμπαγές, ελαφρύ
και πρακτικό στη χρήση.
Μια εξαιρετική επιλογή
για επιστήμονες της
φύσης, λάτρεις του
κάμπινγκ ή κυνηγούς.

LEV-70813, 10x25

19,00 

LEV-74094, 8x42		

Konusmall Konus

LEV-74095, 10x42		

Μονοκιάλι εξαιρετικά πρακτικό για κυνηγούς
και όχι μόνο! Ελαστική εξωτερική
επένδυση για μεγαλύτερη
αντοχή.

LEV-74096, Zoom 10-30x30

24,00 
29,00 
34,00 

LabZZ MC4 Levenhuk
Οι νεαροί εξερευνητές της ζούγκλας, οι
κυνηγοί θησαυρών και οι πειρατές
λατρεύουν αυτό το οπτικό
βοήθημα. Ένας εξερευνητής
θα βρει τρόπους να τη
χρησιμοποιήσει τόσο μέσα
στην πόλη όσο και έξω από
αυτήν.

KO2060, 10x25

19,00 

Konusmall 2 Zoom Konus
Υψηλής ποιότητας μονοκιάλι, με ισχύ zoom
7x-17x Διαθέτει σύστημα διπλής εστίασης
και υποδοχή
προσαρμογής σε
τρίποδα.

LEV-74097, 8x42

24,00 

LabZZ MC6 Zoom Levenhuk

KO2062 , 7-17x30

54,00 

Μια παιδική διόπτρα, πιστός σύντροφος για τον
νεαρό εξερευνητή της φύσης ή για ένα φιλόμαθο
παιδί που ενδιαφέρεται να μάθει πώς
λειτουργεί ο
κόσμος.

Spyglass SG2 Levenhuk
Τέλειο δώρο για τους λάτρεις των ασυνήθιστων αλλά
και πρακτικών αντικειμένων. Στιλάτη και εκλεπτυσμένη
συσκευή που μοιάζει με μονοκιάλι αντίκα. Προτείνεται
για παρατήρηση φύσης και μακρινών αντικειμένων όπως:
τοπία, ζώα, πτηνά, αυτοκίνητα, αθλήματα και πολλά άλλα.

LEV-74098, 10-30x30

35,00 

Σειρά Wise Plus Levenhuk
LEV-70751, 12x30

49,00 

Fine Brass Admiral Helios
Αυτό το παραδοσιακό «πειρατικό» μονοκιάλι από χαλκό &
δερματίνη, είναι όμοιο με εκείνο που χρησιμοποιούσαν οι
θαλασσοπόροι του 18ου και του 19ου αιώνα.

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

OV-10898, 10-30x30
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59,00 

LEV-67739, Wise Plus 8x42
LEV-67740, Wise Plus 10x42
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68,00 
74,00 
79,00 

Διόπτρες επίγειας παρατήρησης
Blaze Base Zoom Levenhuk
Ένα διαδεδομένο οπτικό όργανο,
χρήσιμο στο κυνήγι, στη
μελέτη αστικών τοπίων και στην
παρακολούθηση πτηνών και ζώων.
Αυτές οι διόπτρες παρέχουν μεγάλη
μεγέθυνση που επιτρέπει την λεπτομερή
παρατήρηση πολύ απομακρυσμένων
αντικειμένων. Φυσικοί επιστήμονες, κυνηγοί,
εξερευνητές, όλοι θα αγαπήσουν μια διόπτρα
Blaze BASE. Είναι θαυμάσια επιλογή για την
παρατήρηση του ζωικού βασιλείου, αλλά και
αστικών και φυσικών τοπίων. Περιλαμβάνεται
μεταλλικός επιτραπέζιος τρίποδας.

LEV-72096, 15-45x50
LEV-72097, 20-60x60
LEV-72098, 25-75x70
LEV-73900, 20-60x80
LEV-73901, 25-75x100

68,00 
79,00 
99,00 
174,00 
249,00 

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 είναι συγκρίσιμη με ένα ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο. Θα
εντυπωσιάσει ακόμα και τους απαιτητικούς χρήστες.
LEV-72103, Pro 50, 15-45x
LEV-72104, Pro 60, 20-60x
LEV-72105, Pro 70, 20-60x
LEV-72106, Pro 80, 20-60x
LEV-72107, Pro 100, 25-75x

179,00 
239,00 
269,00 
299,00 
429,00 

Blaze Plus Zoom Levenhuk
Ένας πραγματικός θησαυρός για τον φυσιοδίφη
και τον ορνιθολόγο. Είναι απόλαυση να
παρατηρείτε με αυτήν φυσικά τοπία, πτηνά και
ζώα. Θα έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε
λεπτομερώς τον κόσμο που μας περιβάλλει
και να παρατηρήσετε ακόμα και πολύ μακρινά
αντικείμενα. Η διόπτρα αυτή είναι ένα
οπτικό όργανο παντός καιρού. Το ερμητικά
σφραγισμένο κέλυφος προστατεύει τα
οπτικά από νερό, σκόνη και βρωμιά, ενώ η
γόμωση αζώτου αποτρέπει το θάμπωμα των
φακών. Η συσκευασία περιλαμβάνει μικρό
επιτραπέζιο τρίποδα.
LEV-72099, Plus 50, 13-40x
LEV-72100, Plus 60, 15-45x
LEV-72101, Plus 80, 20-60x
LEV-72102, Plus 90, 25-75x

134,00 
149,00 
269,00 
279,00 
w w w. pl a ni tario.g r
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Μικροσκόπια Βιολογικά
LabZZ M1 & M2 Levenhuk
Θαυμάσια όργανα για τον μικρό βιολόγο, πολύ εύκολα στη χρήση. Επιτρέπουν τη μελέτη διαφανών δειγμάτων
και συνοδεύονται από σετ πειραμάτων. Το παιδί μπορεί να παρατηρεί τις έτοιμες διαφάνειες δειγμάτων και να
παρακολουθεί την ανάπτυξη αρτεμίων σε ένα εκκολαπτήριο. Το κάθε κιτ περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για αυτό
το σκοπό.

LEV-69739, Μ1 100-300x

29,00 
LEV-69740, Μ2 100-900x

34,00 

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

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

59,00 

Rainbow 2L
Levenhuk

Rainbow 2L Plus
Levenhuk

Εξερευνήστε τον
μικρόκοσμο με αυτό
το μικροσκόπιο, ειδικά
σχεδιασμένο για μικρούς
επιστήμονες! Περιέχει
έτοιμες διαφάνειες
για συναρπαστικές
ανακαλύψεις. Μεγεθύvσεις:

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:

40–400x Περιλαμβάνονται:
Κιτ πειραμάτων, αντάπτορας
ρεύματος, οδηγίες χρήσης
και εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

LEV-69061, Μωβ		
LEV-69062, Γαλάζιο		
LEV-69063, Κίτρινο		
LEV-69065, D2L με ψηφ. κάμερα 0.3Mpx

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

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

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

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

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

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

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

LEV-69074, Κίτρινο		
LEV-69075, Πορτοκαλί		

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

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

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

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

Βιολογικό μικροσ. (Σετ)
Celestron

CE44120

64,00 
KO5020

88,00 

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

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

Discovery Pico Levenhuk
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. Μεγέθυνση 40–400x, Εστίαση χοντρική και ακριβείας, Διπλό σύστημα
φωτισμού LED
LEV-79177, Gravity (μπλε) 			
LEV-79178, Terra (κόκκινο) 			
LEV-79179, Polar (μαύρο) 			
LEV-79180, Polar (μαύρο) με ψηφιακή κάμερα 1.3MP

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

LEV-73811,

22

254,00 

149,00 
149,00 
149,00 
239,00 

Διοφθάλμιο 720M Levenhuk
Ένα διόφθαλμο
μικροσκόπιο
κατάλληλο για
εργαστήρια, καθώς
και για κλινική και ιατρική
έρευνα. Θα εκτιμηθεί
ιδιαίτερα από όσους κάνουν
σοβαρή επιστημονική
έρευνα και εργάζονται
με διαφανή δείγματα. Οι
δυνατότητές του το κάνουν
κατάλληλο για το σχολείο ή
για το χόμπι.

LEV-69656,

467,00 
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Μικροσκόπια Στερεοσκοπικά
LabZZ M4 Levenhuk

1ST Levenhuk

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

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

LEV-70789

Φωτισμός LED και μεγεθ. 20x

69,00 

LEV-70404

79,00 

Labs S20 Celestron

2ST Levenhuk

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

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

Περιλαμβάνονται δύο δείγματα
εντόμων.
CE44207

109,00 

LEV-35322

144,00 

3ST Levenhuk

5ST Levenhuk

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

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

LEV-35323

259,00 

LEV-35321

w w w. pl a ni tario.g r

389,00 
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Μικροσκόπια Ψηφιακά
DTX 30 Levenhuk

DTX 90 Levenhuk

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

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

Λογισμικό για Windows και Mac.
LEV-61020

LEV-61022

109,00 

79,00 

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

LCD DM 200 Levenhuk
Το μικροσκόπιο διαθέτει
έγχρωμη οθόνη LCD
4.3 ιντσών και αποδίδει
φωτεινές πολύχρωμες
εικόνες υψηλής
αντίθεσης. Η μεγέθυνση
κυμαίνεται από 17x έως
220x, ενώ το οπτικό τμήμα
του μικροσκοπίου παρέχει
μεγέθυνση στο εύρος
17-22x.
LEV-76827

94,00 

LEV-76825

139,00 

DTX RC4 Levenhuk
DTX RC1
Levenhuk
Σύγχρονο ψηφιακό
όργανο, απαραίτητο για
μελέτη αντικειμένων όπως:
κοσμήματα, μηχανισμοί
ρολογιών, πλακέτες
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
και άλλα μικρά πολύπλοκα
αντικείμενα.
LEV-76821

149,00 

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

LEV-76824

24

434,00 
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DTX 500 Levenhuk

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

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

LEV-61024

239,00 

CE44360

Digiscience Konus

264,00 

LCD II Celestron

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

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

και Mac. Συνδέεται και με
τηλεόραση.

KO5024, μεγεθ/σεις 10-300x

299,00 

CE44341

Κάμερες μικροσκοπίων Levenhuk
Ψηφιακές κάμερες που κάνουν το μικροσκόπιό σας μια σύγχρονη
ψηφιακή συσκευή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις στιγμές
των παρατηρήσεών σας, να φωτογραφίσετε ή 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.

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

69,00 
84,00 
99,00 
134,00
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344,00 

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

OPT-5913650, 1920x1080 px

77,00 
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Έτοιμα παρασκευάσματα μικροσκοπίων

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

www.plan

itario.gr

15,00 
32,00 
34,00 
43,00 
89,00 

LEV-29279 Set (10 τεμ.+12 κενά)- Διάφορα θέματα

13,00 
13,00 
18,00 

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

LEV-29276 Set (18 τεμ.+24 κενά)- Διάφορα θέματα
LEV-29277 Set (20 τεμ.+24 κενά)- Διάφορα θέματα
LEV-29278 Set (38 τεμ.+24 κενά) -Διάφορα θέματα
LEV-66685 Set (80 τεμ.) - Διάφορα θέματα

KO5070

Γυάλινες αντικειμενοφόρες πλάκες 50τεμ. 75x25x1,2mm

LEV-16281

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

KO5072

Καλυπτρίδες παρασκ. 100τεμ. 18x18mm

LEV-16282

Καλυπτρίδες παρασκ. 100τεμ.

		

			

14,00 
11,00 
11,00 
11,00 

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

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

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

Μεγεθυντικοί φακοί
Quicklens-2, (τσέπης)
Konus

Zeno Handy με φως,
Levenhuk

Kομψός μεγεθυντικός
φακός, σχεδιασμένος έτσι
ώστε να σας συνοδεύει
παντού και με ασφάλεια.

Εξοπλισμένος με φως ώστε να σας βοηθήσει
να εργαστείτε ακόμα και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Το πλαίσιο
και η λαβή του μεγεθυντή είναι
κατασκευασμένα από πλαστικό.

Διαστάσεις: 40mm x 50mm
Μεγέθυνση: 5x

KO3240
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5,00 

Λειτουργεί με 2 μπαταρίες (δεν
περιλαμβάνονται)
LEV-74059, ZH33 Ø 75mm, Μεγέθ.: 3x
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9,00 

Αντάπτορας προσαρμογής κινητού
Discovery DSA 10 Levenhuk
Ένα εξάρτημα που σας επιτρέπει
να προσαρτήσετε το κινητό σας
τηλέφωνο στο προσοφθάλμιο
ενός τηλεσκοπίου, μιας διόπτρας,
ενός μικροσκοπίου, ενός
ζευγαριού κιαλιών και άλλων
οπτικών οργάνων, για να πάρετε
φωτογραφίες ή βίντεο μέσα από το
προσοφθάλμιο.

LEV-78247

39,00 

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

KO3711, Konusclip -2, 20x

19,00 

KO3710, Konusclip 60x-100x zoom

33,00 

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

LEV-70811, MG1 Ø 60mm, μεγέθυνση: 3x & 8x
LEV-70812 , MG3 Ø 90mm, μεγέθυνση: 3x & 8x

8,00 
8,00 
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Διάστημα - Το κενό που δεν είναι άδειο
Ενα εισαγωγικό βιβλίο γνωριμίας με το ηλιακό
σύστημα, το μακρινό διάστημα, το τηλεσκόπιο
και την αστρονομική παρατήρηση. Ο αναγνώστης
θα περιηγηθεί στο ηλιακό μας σύστημα για μια
λεπτομερή απογραφή των «κατοίκων» του: Ήλιος,
πλανήτες και δορυφόροι, κομήτες και μετεωρίτες.
Κατόπιν θα αποκτήσει μια συνοπτική εικόνα του
μακρινού διαστήματος: αστέρες, σμήνη αστέρων,
νεφελώματα, γαλαξίες.

LEV-77892
147 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. Αν το αποκτήσετε θα κερδίσετε
απεριόριστες διαδρομές στο συναρπαστικό
βασίλειό του! Οδηγός και χάρτης σε αυτό το ταξίδι
είναι το βιβλίο «Αθέατος Κόσμος», που μόλις
κυκλοφόρησε.

LEV-77903
88 έγχρωμες σελίδες
24,5 x 24,5 cm
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

17,00 
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Αστρονομικό Ημερολόγιο 2022

κ υκ

λοφ

Με το Αστρονομικό Ημερολόγιο 2022 θα είστε ενήμεροι,
εύκολα και γρήγορα, για:

όρ
ησ
ε!

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

5,00 

Το επίσημο εγχειρίδιο του
αστροναύτη

360ο POP-UP: Το Διάστημα

Εδώ θα βρεις ό,τι ζητάς: από συμβουλές σχετικά
με την εκπαίδευση και τον περίπατο στο Διάστημα
μέχρι οδηγίες για το πώς θα πας τουαλέτα εκεί έξω!
Το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο πληροφορίες για την
πραγματική ζωή των αστροναυτών.

Μέσα από τέσσερις ξεχωριστές θεµατικές ενότητες θα
µάθεις για τα µυστήρια του Διαστήµατος, τους πλανήτες
του ηλιακού µας συστήµατος, τις µαύρες τρύπες και τους
γαλαξίες του σύµπαντος! Νιώσε κι εσύ αστροναύτης
απολαμβάνοντας τις τρισδιάστατες εικόνες που ανοίγουν
κατά 360 μοίρες!

PSI-14744
128 έγχρωμες σελίδες,
13x 20 cm
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

PSI-20424
12 έγχρωμες σελίδες, 22 x 30,5 cm
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο

8,90 

12,90 

Του ουρανού τα παραμύθια
Τσουκάπας Δημόκριτος
Εικονογράφηση: Πολυχρονόπουλος Νίκος

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...

64 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες
24x 30 cm
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

w w w. pl a ni tario.g r
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παν
γός για να Δείτε το Σύμ
Ένας Πρακτικός Οδη

SON

TERENCE DICKIN

Χρήση Έως το 2025
Έκδοση: Ενημερωμένη για
Αναθεωρημένη Τέταρτη
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσ

αλονίκης

Nightwatch

Terence Dickinson
198 Έγχρωμες σελίδες, 27 x 27 cm,
Δέσιμο: σπιράλ με μαλακό εξώφυλλο

34,00Αστέρια και

ς
Πλανήτε
ε και

Στοιχεία Αστρονομίας, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, Β’ έκδοση

Απογειωθείτ
νταστικό
κάντε ένα φα

Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ.
116 σελίδες , 22x 22 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

11,00 

Αρχή & Τέλος, Η Ιστορία του Σύμπαντος
Σ. Αυγολούπη Καθηγητή Α.Π.Θ.
108 σελίδες, 22x 22 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

ς τίτλους που
είτε κι άλλου

τικό κόσµο της
ά στον συναρπασ
εισάγουν τα παιδι itario.gr
στο www.plan

επιστήµη

17,00 

Ουρανογραφία, Η Ιστορία και η Μυθολογία των Αστερισμών (2η έκδ.)

60-94

ISBN 978-9

Χαρίτων Τομπουλίδης
284 σελίδες , 16x 24 cm, Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο

17,00 

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

LC.indd 1

rs_and_Planets_UK_P

196644_Eyewonder_Sta

29,00 

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

17,00 

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

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
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29,00 

9 789609 4

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

Ο Δασιλιάς της Γης

Σ. Αυγολούπη, Καθηγητή Α.Π.Θ. 32 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες, 22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

Ένα παιδί μιλάει με τ’ άστρα

Σ. Αυγολούπη, Καθηγητή Α.Π.Θ. 32 έγχρωμες σελίδες, 22x 29 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα
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Αστέρια και Πλανήτες

Simon Holland 56 Έγχρωμες σελίδες, 20 x 26 cm, Δέσιμο: σκληρό εξώφυλλο

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

Μια Γιορτή στη Γειτονιά του Ήλιου

Ελένη Πιτσιδοπούλου 36 έγχρωμες πολυτελείς σελίδες, 22x 22 cm, Δέσιμο: Σκληρό κάλυμμα

w w w. pl a ni tario.g r
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Μετεωρολογικοί σταθμοί - θερμόμετρα
Θερμόμετρο
εξωτερικού χώρου TFA
Μαύρο θερμόμετρο εξωτερικού εσωτερικού χώρου, επιτοίχιο.
Πλαστικό, διαστάσεις: 65 x 23 x 275 mm
Μεταλλικό, διαστάσεις: 100 x 27 x 410 mm

TFA-1260030190, Πλαστικό
TFA-12500201, Μεταλλικό

5,00 
15,00 

Θερμόμετρο-υγρασιόμετρο
ψηφιακό TFA
• Εύρος θερμοκρασίας
εσωτ. χώρου (-10...+60°C)
• Εύρος υγρασίας (10…99%)
• Επιλογή ένδειξης °C/°F
• Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο

TFA-30500002

19,00 

Θερμόμετρο ψηφιακό TFA
Για εσωτερική θερμοκρασία και
για χρήση στο ψυγείο.
Διαθέτει μαγνήτη και
επιτοίχια ή επιτραπέζια
στήριξη.

TFA-30202802, Λευκό
TFA-30202801, Μαύρο

Θερμόμετρο ΜεγίστουΕλαχίστου, Ψηφιακό TFA
• Εύρος θερμοκρασίας εσωτ. χώρου
(-10...+60°C)
• Εύρος θερμ/σίας εξωτ.
χώρου (-50...+70°C)
• Ενσωματωμένο καλώδιο
3m με αισθητήρα στο άλλο
άκρο για τον εξωτερικό
χώρο
• Επιλογή ένδειξης °C/°F
• Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο

TFA-301011

18,00 

Look, ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός TFA
• Εύρος θερμοκρασιών εσωτ. χώρου: 0...+50°C
• Εύρος θερμοκρασιών εξωτ. χώρου: -20...+60°C
• Εύρος ενδείξεων υγρασίας εσωτ. χώρου: 20...95%
• Ρολόι με ξυπνητήρι, ημερομηνία & φάσεις της Σελήνης
• Λειτουργία μεγίστου – ελαχίστου
• Δείκτης άνεσης
• Συναγερμός θερμοκρασίας
• Επεκτάσιμος στους 3 πομπούς
• Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο
• Πρόβλεψη καιρού
TFA-351123
• Τάση της θερμοκρασίας

37,00 

Bel-air, Θερμόμετρο-υγρασιόμετρο TFA
Μετράει ταυτόχρονα τις συνθήκες του δωματίου και του εξωτ. περιβάλλοντος και
παρέχει ένδειξη για το άνοιγμα ή κλείσιμο των παραθύρων. Η μετάδοση των δεδομένων
από τον εξωτερικό πομπό γίνεται ασύρματα. Η εσωτ. θερμοκρασία και υγρασία έχουν
χρωματιστές ζώνες ένδειξης, για να ελέγχετε τις συνθήκες άνεσης του δωματίου σας.
• Εύρος θερμοκρασιών εσωτ. χώρου: -10...+60°C
• Εύρος θερμοκρασιών εξωτ. χώρου: -40...+60°C
• Εύρος ενδείξεων υγρασίας εσωτ. χώρου: 20...95%
• Εύρος ενδείξεων υγρασίας εξωτ. χώρου: 1...99%
• Μέγιστες – ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας
• Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο

32

10,00 
10,00 

TFA-303045IT

48,00 

w w w. pl a ni tario.g r

Sun, ασύρματος μετεωρ.
σταθμός TFA

Spring Breeze, ασύρματος μετεωρ.
σταθμός TFA

• Εύρος θερμοκρασιών εσωτ. χώρου: 0...+50°C

• Εγχρωμες ενδείξεις με δύο επίπεδα φωτεινότητας

• Εύρος θερμοκρασιών εξωτ. χώρου: -20...+60°C
• Εύρος ενδείξεων υγρασίας εσωτ. χώρου: 20...95%
• Μέγιστες -

TFA-35113301, Μαύρο

-40...+60°C

• Εύρος ενδείξεων υγρασίας εσωτ.-εξωτ. χώρου: 1... 99%
• Πρόβλεψη καιρού με σύμβολα
• Ταχύτητα ανέμου: 0...120 km/h, με γράφημα & ιστορικό
• Τάση της ατμοσφαιρικής
πίεσης
• Ανεμόμετρο - Ψύχος ανέμου
• Ρολόι με ημερ/νία &
ξυπνητήρι
• Μέγιστες – ελάχιστες τιμές
• Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο

49,00 
49,00 

TFA-351140

Sputnik, μετεωρολογικος
σταθμος εσωτ. χωρου TFA

95,00 

Season, ασύρματος μετεωρ.
σταθμός TFA
• Εύρος θερμοκρασιών εσωτ. χώρου: 0...+37°C

Διαθέτει θερμόμετρο,
βαρόμετρο,
υγρασιόμετρο,
περιστρεφόμενο
σώμα από plexiglass,
μπρούτζινη βάση
στήριξης, ελεύθερη
κίνηση βαρόμετρου.
Ένα, ιδιαίτερου
ύφους διακοσμητικό
και μία εξαιρετική
περίπτωση δώρου.
TFA-20204752

υγρασίας

• Εύρος θερμοκρασιών εσωτ. χώρου: 0...+50°C
• Εύρος θερμ. εξωτ. χώρου:

ελάχιστες τιμές
θερμοκρασίας
• Ρολόι με ξυπνητήρι
- ημερομηνία
• Πρόβλεψη καιρού
με σύμβολα
• Χρωματιστές
ενδείξεις
• Επιτραπέζιο

TFA-35113302, Λευκό

• Αναβαθμίσιμο με 2 πομπούς θερμοκρασίας-

• Εύρος θερμ/σιών εξωτ. χώρου: -40...+60°C
• Ενδείξεις υγρασίας εσωτ. χώρου:

10...99%
• Μέγιστες - ελάχιστες τιμές

θερμοκρασίας
ημερομηνία
• Πρόβλεψη καιρού με έγχρωμη
εικόνα τοπίου
• Σημείο δρόσου και συντελεστής
θερμότητας
• Σχετική ατμοσφαιρική πίεση
• Φάση της Σελήνης
• Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο
• Ρολόι με

179,00 

TFA-35115001

64,00 

Weatherhub Smarthome System, ασύρματος
μετεωρ. σταθμός TFA
Ελέγξτε τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος,
μέσω smartphone.
Με πομπό θερμοκρασίας/υγρασίας, ασύρματο μετρητή
βροχόπτωσης και μετρητή του ανέμου
• Εύρος θερμοκρασιών: -40...+66°C
• Εύρος ενδείξεων υγρασίας: 0... 99%
• Mετρητής βροχόπτωσης και συνολικού ύψους βροχής.
• Μετρητής της έντασης και της διεύθυνσης του ανέμου,
της ταχύτητας των ριπών και της μέγιστης ταχύτητας.
• Τρέχουσες τιμές και ιστορικό τιμών.
• Αριθμός βροχερών ημερών.
• Μέση ποσότητα βροχόπτωσης.
• Ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού, μνήμη
~90 ημερών.
TFA-31400502

199,00 
w w w. pl a ni tario.g r
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια
Κλεψύδρα 3’ TFA

“Παράδοξη” κλεψύδρα TFA

Μια πολύ όμορφη
κλεψύδρα από
φυσικό γυαλί, άμμο
σε ανοιχτό μπλε
χρώμα και χρονικής
διάρκειας 3 λεπτών.

Σε αυτή την κλεψύδρα, τα πλαστικά σφαιρίδια
ανεβαίνουν από το κάτω
διαμέρισμα της κλεψύδρας στο
πάνω, δίνοντας μια αίσθηση ότι
αψηφά τον νόμο της βαρύτητας!
Χρόνος μέτρησης 10΄.

TFA-18600614

8,00 

TFA-18600405, κόκκινη
TFA-18600804, πράσινη

8,00 
8,00 

Μαγνητική κλεψύδρα
Zero Gravity
κλεψύδρα

Πρόκειται για μία ασυνήθιστη
κλεψύδρα. Καθώς την
αναποδογυρίζετε, ο μαγνήτης
μέσα στη ξύλινη βάση τραβάει την
μεταλλική άμμο με αποτέλεσμα
να σχηματίζονται εντυπωσιακά
σχέδια. Η διάρκεια πτώσης της
άμμου είναι περίπου 1 λεπτό.

SEL-YC36113

Τα μικρά σφαιρίδια στο εσωτερικό
της κλέψυδρας είναι ελαφρύτερα
από το υγρό, και έτσι αντι να
κατεβαίνουν προς τα κάτω,
ανεβαίνουν στην κορυφή!
SEL-YC40425

19,90 

10,00 

Ρολόι με θερμόμετρο και
υγρόμετρο

Εκκρεμές ρολόι
τοίχου

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

Όλοι πάντα κοιτούσαμε με
εντυπωσιασμό τα εκκρεμή
ρολόγια. Και αν σας
φαινόντουσαν παλιομοδίτικα,
ήρθε η ώρα να γνωρίσετε αυτό
το εκκρεμές ρολόι. Με κομψό
και σύγχρονο σχεδιασμό θα
τραβήξει σίγουρα τα βλέμματα.
Επιτοίχιο, διαστάσεις: 232 x 69 x
582 mm.

x 47 mm

TFA-603048

TFA-603001

39,00 

24,00 

Θερμόμετρο Γαλιλαιίου TFA
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. Όμορφο
διακοσμητικό, πρωτότυπο δώρο.
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ΤFA 18 cm. 18-240 C
TFA 28 cm. 18-260 C
TFA 33 cm. 18-260 C
TFA 44 cm. 18-280 C
TFA 64 cm. 17-270 C

w w w. pl a ni tario.g r

13,00 
17,00 
24,00 
29,00 
55,00 

Πυξίδα LabZZ CM2

Πυξίδες Konus

Ελαφριά και σε μικρό μεγεθος
για την πόλη ή την ύπαιθρο.
Διαθέτει ενσωματωμένο
μεγεθυντικό φακό.

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

LEV-70826

8,00 

KO4901, Κonustrek-1

Πυξίδα DC65
Ελαφριά πυξίδα, διαθέτει
ενσωματωμένο μεγεθυντικό
φακό και φωτισμό LED.
LEV-70825

KO4075, Konustar II*

18,00 
35,00 

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

14,00 

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

Μεταλλικο 3D Pin Art
Δημιουργήστε
τρισδιάστατα
αποτυπώματα
αντικειμένων
πιέζοντας απλά τις
καρφίτσες. Μπορείτε
να τοποθετήσετε
τα χέρια σας, το
πρόσωπό σας κ.ά.

SEL-GR98519

22,00 

SEL-KE35391

14,90 

Ρολόι “Κούκος” με ήχους πουλιών
Μετατρέψτε τον χώρο σας σε παραδείσιο δάσος.
Τα κελαηδίσματα 12 πουλιών
αγγέλλουν το πέρασμα
της ώρας, κατά
τη διάρκεια της
μέρας. Τη νύχτα,
όμως, σιωπούν
όλα τα πουλιά
για να μη χάσετε
τον ύπνο σας!
Επιτοίχιο, Ø 200

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.

mm
SEL-GR98520
SEL-6104025

36,00 

25,00 
w w w. pl a ni tario.g r
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια
Υδρόγειος γεωφυσική με
φως

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

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 

36,00 
44,00 

COS-5Φ Ø 25cm
COS-6ΦΓ Ø 30cm

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.
Ø 30cm
COS-6DΦ

47,00 

Υδρόγειος γεωφυσική με
ξύλινη βάση

Υδρόγειος Ανάγλυφη,
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

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

COS-5ΦΓΞ

50,00 
36

w w w. pl a ni tario.g r

54,00 

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

Rotor

Υδρόγειος σφαίρα
Αστερισμοί

Κλασικά χαρτογραφημένη
υδρόγειος που περιστρέφεται
διαρκώς πάνω στην
κρυστάλλινη
βάση της, χωρίς
κάποια φαινόμενη
δύναμη κίνησης.
Εξαιρετική ποιότητα
και πρωτότυπος
σχεδιασμός που προσθέτει
κομψότητα στο σαλόνι ή το
γραφείο.
SEL-7600076

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

39,00 

COS-6ΦΑ

Globo

54,00 

Υδρόγειος αιωρούμενη Galileo

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

75,00 

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-7600075

74,00 

SEL-7600077

w w w. pl a ni tario.g r

89,00 
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια
Αιωρούμενη Σελήνη με φως
“Luna”

Λάμπα 3D Σελήνη με σταντ
National Geographic

Θεϊκή, θελκτική, μυστηριώδης. Η Σελήνη
είναι ένα αιώνιο σύμβολο
ρομαντισμού. Η Luna είναι
ακριβές αντίγραφο
της Σελήνης υπό
κλίμακα και σας
δίνει τη δυνατότητα
να βλέπετε τον
όμορφο δορυφόρο
μας όλες τις μέρες και
ώρες. Χαλαρώστε
παρατηρώντας
τη Luna να
περιστρέφεται
αιωρούμενη.
SEL-7639800

Δημιουργήστε μια υπέροχη
ατμόσφαιρα Σελήνης μέσα
στον χώρο σας! Λάμπα
ομοίωμα της Σελήνης με
ανάγλυφη επιφάνεια, διακόπτη
αφής, χρώμα φωτός που
προσαρμόζεται: θερμό ή ψυχρό
λευκό.
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, χρόνος φόρτισης 3 ώρες, διάρκεια
λειτουργίας 3-6 ώρες. Ø σφαίρας15 cm
OPT-9090000

129,00 

SEL-KE37908, Mini 8cm
SEL-KE98512, 20cm

29,00 

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.

17,00 
49,00 

Stellarscope

Starlight
Φακός LED που προβάλει στον τοίχο ή στην οροφή 18
από τα σημαντικότερα άστρα και 27 κύριους αστερισμούς.
Στρέψτε το δαχτυλίδι και αντιστοιχίστε την επιθυμητή
ημερομηνία με το έτος. Διαθέτει ξεχωριστό δακτύλιο
εστίασης. Διαστάσεις συσκευασίας: 18x6x3cm

Αστρικό καλειδοσκόπιο. Εύκολο στη ρύθμιση και
πιστό στην αναπαράσταση αστρικών χαρτών για
οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος και στα δύο
ημισφαίρια και για οποιαδήποτε μέρα και ώρα.
Διαθέτει κόκκινο φωτάκι για άνετη ανάγνωση κατά
τη νύχτα.
Διαστάσεις συσκευασίας: 21x6x6cm

SEL-1300051
SEL-1300062

32,00 

Star Theatre
Το πλανητάριο Star Theatre είναι εφοδιασμένο με υψηλής φωτεινότητας
προβολέα LED και 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. Υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής
του ουρανού και ενεργοποίησης της λειτουργίας διαττόντων αστέρων.
Διαστάσεις συσκευασίας: 23x17x22cm
SEL-HS98558

38

149,00 
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34,00 

RC Illuminated Moon

Space Explorer & Room Projector

Αυτή η ανάγλυφη και φωτιζόμενη μακέτα
σεληνιακού τοπίου σκορπίζει σεληνόφως
μέσα στο σπίτι όπως ακριβώς κάνει
το πραγματικό φεγγάρι έξω! Δώδεκα
φωτιζόμενες φάσεις που αλλάζουν
αυτόματα ή χειροκίνητα. Η χειροκίνητη
λειτουργία σάς επιτρέπει να ορίσετε το
δικό σας φεγγάρι να φαίνεται όπως το
πραγματικό στον ουρανό.

Εξερευνήστε το Σύμπαν με αυτόν τον υψηλής ποιότητας
προβολέα. Δείτε 24 έγχρωμες φωτογραφίες από τη NASA και από
το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble
με διαστημόπλοια, αστροναύτες,
πλανήτες και νεφελώματα μέσα
από τρεις εναλλάξιμους δίσκους
διαφανειών. Το βράδυ το Space
Explorer γίνεται ένα ωραίο
φωτιστικό με αναπαραστάσεις
νεφελωμάτων.

PP-MP2000*

63,00 

*Deep Space Home Planetarium & Room
Projector με δύο θόλους. Ο ένας προβάλλει
τα αστέρια και ο άλλος τους αστερισμούς
PP-MP2005

29,00 

PP -MP2003

49,00 

Aurora - Προτζέκτορας για το Βόρειο &
Νότιο Σέλας
Βόρειο και Νότιο Σέλας: ένα μαγευτικό φαινόμενο
που σήμερα γνωρίζουμε ότι οφείλεται στο
βομβαρδισμό των ανώτερων ατμοσφαιρικών
στρωμάτων από φορτισμένα σωματίδια του
ηλιακού ανέμου. Με δύο μοτίβα σέλαος και
οκτώ διαφορετικές επιλογές χρωμάτων η
προβολή είναι εντυπωσιακή.
PP-MP2024

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. Χρησιμοποιήστε
τον περιλαμβανόμενο
φακό-δείκτη για να
εντοπίσετε κάποιον
πλανήτη ή για να δείτε
κομήτες ή μετεωρίτες
να διασχίζουν το
νυχτερινό ουρανό.

53,00 

Light Up & Glow Φωτιστικό
Αστροναύτης
Μεταμορφώστε το σκοτεινό δωμάτιό σας σε
διάστημα, με αυτό το ρεαλιστικό φωτιστικό
αστροναύτης! Απλά κρεμάστε τον στον τοίχο ή
την πόρτα ή
τοποθετήστε
τον στο
κομοδίνο σας!

PP-MP2066

PP-MP2002

19,00 

69,00 

w w w. pl a ni tario.g r
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Φωτακι Moon Light
(Small)

Astrolight φωτακι
αστροναυτης usb

Διακοσμητικό φωτάκι
‘’ σελήνη ‘’ ιδανικό για
το γραφείο. Λειτουργεί
με μπαταρίες
(περιλαμβάνονται)

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

VAF-BS144883

VAF-BS144621SE

11,90 

5,50 

Παζλ δαπέδου Ηλιακό
Σύστημα
Ένα μεγάλο παζλ δαπέδου (46 τμχ) που
χαρίζει αμέτρητες ώρες δημιουργικής
απασχόλησης εικονογραφημένο με
όμορφα και ζωηρά χρώματα και γραφικά
που απεικονίζουν τους πλανήτες και την
θέση τους στο ηλιακό σύστημα με κάθε
λεπτομέρεια!

Space Explorers - Παζλ Φωσφορούχο
Το παζλ προσφέρει στα
παιδιά ποικίλα γνωστικά
οφέλη καλλιεργώντας
και αναπτύσσοντας
την ικανότητα της
αντίληψης, της
οργάνωσης και της
συγκέντρωσης.
(100 τμχ)
VAF-TJ-8

9,90 

Επιτραπέζιο Αποστολή στο
Διάστημα
EPS-LT006		

15,00 

Εκπαιδευτικό ΚουτίΑνακαλύπτω το
Διάστημα
Εκπαιδευτικό κουτί, Εκπαιδευτικό βιβλίο,
αφίσα και ΔΩΡΟ: μοντέλο ηλιακού
συστήματος! Ανακαλύψτε το μαγευτικό
Διάστημα, το ηλιακό μας σύστημα, τους
γαλαξίες και το σύμπαν.

PYR-3359

16,90 
40

Λάβε μέρος σε
διαστημικές αποστολές,
ανακάλυψε τους
πλανήτες του ηλιακού
μας συστήματος και
κατάκτησε όσους
περισσότερους μπορείς!
EPS-505208

16,00 

Παζλ Πλανήτες
Το παζλ προσφέρει στα
παιδιά ποικίλα γνωστικά
οφέλη καλλιεργώντας
και αναπτύσσοντας
την ικανότητα της
αντίληψης, της
οργάνωσης και της
συγκέντρωσης.
(1000 τμχ)
EPS-6653275

12,00 

w w w. pl a ni tario.g r

Φακός φεγγάρι

Φακός προβολέας

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.
EPS-663310

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

5,00 

PP-MP2008, Εικονες Nasa

Φωσφορούχοι
πλανήτες &
αστέρια

Φωσφορούχοι
3D πλανήτες

Φωσφορούχα αστέρια και
πλανήτες που φωτίζουν
για να διακοσμήσεις το
δωμάτιό σου!
PP-MP8623

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.
PP-MP8500

15,00 

13,00 

Διακόσμησε τους
τοίχους και το ταβάνι με
τους πολύχρωμους 3d
πλανήτες του Ηλιακού
μας συστήματος και δες
τους να φωσφορίζουν στο
σκοτάδι.

9,00 

PP-MP8101

13,00 

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

10,00 

Παιχνίδι μνήμης, Το Ηλιακό
Σύστημα
Παίξτε μαζί με όλη την οικογένεια αλλά και τους
φίλους σας, ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, για
όλες τις ηλικίες, που θα εξασκήσει τη μνήμη σας
και θα οξύνει την παρατηρητικότητά σας.

EPD-SP202900001

w w w. pl a ni tario.g r

14,00 
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια
Νυχτερινός
προτζέκτορας
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 

Κατασκευή Ηλιακού
Συστήματος
Γίνε και εσύ ένας Αστρονόμος! Φτιάξε
το δικό σου
ηλιακό σύστημα.
Xρωμάτισέ το και
πέρνα το ειδικό
βερνίκι για να
φωσφορίζει στο
σκοτάδι.

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

PP-MP2052

14,00 

Brainbox Διάστημα
Η δεκάλεπτη πρόκληση για το μυαλό!
Διάλεξε μια κάρτα, αναποδογύρισε την
κλεψύδρα και προσπάθησε να τη μάθεις
απ’έξω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα! Μάζεψε
τις περισσότερες
κάρτες μέσα σε 10
λεπτά!
EPS-6693048

EPS-663257

17,00 

15,00 

Κατασκευή Ηλιακό Σύστημα
Φωτάκια
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.

Μοντέλο Ήλιος-Γη-Σελήνη, Tellurion
Το Tellurion θα μάθει στα παιδιά γιατί υπάρχουν οι
εποχές, πώς αλλάζουν οι φάσεις της Σελήνης και γιατί
το έτος έχει δώδεκα μήνες.

EPS-664905

20,00 
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LEV-72479

49,00 
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Ανασκαφή Τυραννόσαυρος

Κατασκευή μαγνητάκια
δεινόσαυροι

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

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-663221

10,00 

12,00 

EPS-663514

Το νησί των δεινοσαύρων - Παζλ φολιδωτό
Συναρμολογήστε τα κομμάτια του για να δημιουργήσετε μια
συναρπαστική παράσταση γεμάτη δεινόσαυρους και ζωντανέψτε τη
δράση. (100 τμχ)
VAF-TJ-5

9,90 

Δεινόσαυροι - Το απόλυτο
κουτί δραστηριοτήτων Φακός - προτζέκτορας Δεινόσαυροι
Γίνε ειδικός στους
δεινόσαυρους µε αυτό
το καταπληκτικό κουτί
δραστηριοτήτων. Δύο φοβεροί
σκελετοί Τυραννόσαυρου
Ρεξ, περιµένουν να τους
συναρµολογήσεις και ένα
βιβλίο γεµάτο με πληροφορίες
και δραστηριότητες για
ατελείωτες ώρες παιχνιδιού!
PSI-20363

12,90 

Παιχνίδι μνήμης Δεινόσαυροι
Παίξτε μαζί με όλη την οικογένεια αλλά και τους
φίλους σας, ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, για
όλες τις ηλικίες, που θα εξασκήσει τη μνήμη σας
και θα οξύνει την παρατηρητικότητά σας

Τυραννόσαυρος Rex,
Στεγόσαυρος,
Τρικεράτωψ και πολλοί
άλλοι. 24 εικόνες που
μπορείτε να προβάλλετε
στον τοίχο ή στο ταβάνι,
και να διασκεδάσετε
μαθαίνοντας για αυτά
τα υπέροχα πλάσματα.
Χρησιμεύει και ως ωραίο
φως νυκτός.

PP-MP2046

19,00 

Μαγνητικές κατασκευές Supermag
3D T-Rex
Δημιουργήστε
πολυμορφικά και
ταυτόχρονα απλά
μοντέλα ενός
δεινοσαύρου, σε
απόλυτα ασφαλές
περιβάλλον. Ξεκινάνε
οι μαγνητικές
κατασκευές, ξεκινάει
το παιχνίδι!
EPD-SX202500080

EPD-SP202900003

14,00 

35,00 
w w w. pl a ni tario.g r
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια
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 

Ρομπότ εξερεύνησης ηλιακής
ενέργειας
Αυτό το έξυπνο
Ρομποτικό Όχημα
Εξερεύνησης
κινείται πάνω
σε ρόδες
τροφοδοτούμενο
από ηλιακή
ενέργεια όταν έχει
ήλιο. Μέχρι πού
μπορεί να φτάσει;

Γυροσκόπιο “Ufo” φωτιζόμενο
Διασκεδάστε με αυτό το εκπαιδευτικό παιχνίδι και
γνωρίστε τις αρχές λειτουργίας του
γυροσκοπίου. Καθώς το γυροσκόπιο
περιστρέφεται, ενεργοποιείται
αυτόματα το φως στον
στροφέα.

14,90 

SEL-5406050

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 

Κατασκευή Ηλιακό αεροπλάνο

EPS-663417

20,00 

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.

Κατασκεύασε αυτό το απίθανο αεροπλάνο που
λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια! Κρέμασέ το από το
ταβάνι του δωματίου
σου ή τοποθέτησέ το
πάνω σε ένα πλαστικό
μπουκάλι και δες
το να κινείται. Μάθε
πως λειτουργούν τα
ηλιακά αεροπλάνα
και εντυπωσίασε τους
φίλους σου.
EPS-663376

22,00 

EPS-663378

22,00 

Διαστημικός αεροκινητήρας αντιβαρύτητας
Με αυτή τη διαστημική μηχανή, οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν τους
κανόνες της φυσικής! Η αφρώδης σφαίρα που αιωρείται και λάμπει στο
σκοτάδι είναι η ιδανική αφορμή για πολλά πειράματα!
EPS-663398
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20,00 
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Σετ 10 πειράματα δημοτικού
Στήσε το δικό σου εργαστήριο πειραμάτων με αυτά τα απίθανα σετ που περιέχουν 10 πολύ ενδιαφέροντα
πειράματα.
Σετ Νο 1

Σετ Νο 2

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φτιάξτε τη δική σας Οικολογική Μπαταρία
από Λεμόνι
Φτιάξτε τη δική σας Πυξίδα
Στατικός Ηλεκτρισμός
Φτιάξτε έναν Τυφώνα μέσα σε Μπουκάλι
Φτιάξτε Αόρατο Μελάνι
Κατασκευάστε έναν Σπιτικό
Πυροσβεστήρα
Κατασκευάστε ένα
Τηλέφωνο
Καλλιεργήστε τους δικούς
σας Κρυστάλλους
Πώς να Φουσκώσετε ένα
Μπαλόνι με CO2
Πώς να Φτιάξετε ένα
Σιντριβάνι

•
•
•
•

EPD-SP203100019, Νο 1

Χρωματικός δίσκος του Νεύτωνα
Φτιάξτε τον δικό σας πύραυλο
Φτιάξτε το δικό σας θερμόμετρο
Κατασκευάστε έναν ηλιακό φούρνο
Οδοντόκρεμα για ελέφαντες
Κατασκευάστε το δικό σας
μουσικό όργανο “το ξύλο
της βροχής”
Φτιάξτε το δικό σας
τηλεσκόπιο
Το αλουμινόχαρτο που
χορεύει
Πώς να φτιάξετε έναν
ανεμοδείκτη
Φτιάξτε ένα υποβρύχιο
σε μπουκάλι
EPD-SP203100051, Νο 2

7,90 

7,90 

Σετ χημεία στην κουζίνα
Μετάτρεψε την κουζίνα σου σε χημικό εργαστήριο και πειραματίσου με υλικά που θα βρείς γυρω σου! Το σετ
αποτελείται από 10 πειράματα χημείας και θα σε βοηθήσει να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου γύρω από αυτήν.
Σετ Νο 1

Σετ Νο 2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Δημιουργία Ηφαιστείου με Ξύδι και Σόδα
Εξαγωγή Σιδήρου από Δημητριακά
Βόμβες Μπάνιου
Μαγικό Γάλα
Δημιουργία Φωτός με Ζάχαρη
Ξεφλουδίστε ένα Αυγό
χωρίς να το Αγγίξετε
Φτιάξτε Σπιτική
Οδοντόπαστα
Φτιάξτε το δικό σας
Γιαούρτι
Φτιάξτε τη δική σας Κόλλα
Πώς να Τρυπήσετε ένα
Μπαλόνι χωρίς να Σκάσει

•
•
•
•
•

Εξαγωγή DNA από Ακτινίδιο
Φούσκα από Πάγο
Πλαστικό από Γάλα
Φωτιστικό Λάβας
Φτιάξτε τη δική σας
Γλίτσα
Κάντε ένα Λουλούδι να
Αλλάξει Χρώμα
Λυγίστε ένα Κόκκαλο
Φτιάξτε Βούτυρο
Πώς να Αλλάξετε το
Χρώμα Ενός Υγρού
Φτιάξτε το δικό σας
Γλειφιτζούρι
EPD-SP203100026, Νο 2

EPD-SP203100021, Νο 1

7,90 

7,90 

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!
EPS-663913 		
EPS-663918, Φωσφορούχοι

11,00 
12,00 
w w w. pl a ni tario.g r
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Πρωτότυπα δώρα - εκπαιδ/κά παιχνίδια
C-3PO and R2-D2 Deluxe Set

Mandalorian the Child
Κιτ με συναρμολογούμενη τρισδιάστατη μεταλλική κατασκευή
του Mandalorian the Child από την σειρά ταινιών Star Wars.

Κιτ με συναρμολογούμενη
τρισδιάστατη μεταλλική
κατασκευή των R2-D2
& C-3PO από την σειρά
ταινιών Star Wars.

VAF-ICX210

34,90 

VAF-MMG276

44,90 

Hogwarts Express Model Kit
Κιτ με συναρμολογούμενη τρισδιάστατη μεταλλική κατασκευή
του Hogwarts Express από τη σειρά ταινιών Harry Potter.
VAF-ICX137

43,90 

Μεταλλικές κατασκευές
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-MMG105, Offshore Oil Rig & Oil Tanker 		
VAF-MMG104, Freight Train Set

		

32,90 
39,90 

Μαγνητικές κατασκευές Supermag
Πρόκειται για ένα καινοτόμο, δημιουργικό παιχνίδι για μικρούς
και μεγάλους που εξάπτει τη φαντασία σε ελεύθερες μαγνητικές
κατασκευές. Αποτελούνται από μαγνητικές πολύχρωμες ράβδους
και μη-μαγνητικές σφαίρες. Δημιουργήστε τα δικά σας σχέδια ή
αυτά που απεικονίζoνται στη συσκευασία.

EPD-SX202500091, Wheels 37 		
EPD-SX202500094, Primary 48
EPD-SX202500097, Trendy 48
EPD-SX202500095, Primary 72
EPD-SX202500063, Maxi One Color 66
EPD-SX202500084, Maxi Neon 92
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19,00 
22,90 
24,90 
34,90 
38,00 
49,00 
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Detective Club, Επιτραπέζιο
Κρυφοί ρόλοι, μυστήρια, συνωμοσίες,
ίντριγκες, ξαφνικές αποκαλύψεις, απεριόριστη
δημιουργικότητα, φαντασία και διασκέδαση σας
περιμένουν σε αυτό το συναρπαστικό επιτραπέζιο
παιχνίδι. Καλώς ήρθατε στο Detective Club.

Wink - Επικίνδυνα Νεύματα,
Επιτραπέζιο
Είστε μυστικοί κατάσκοποι που εργάζεστε στο εξωτερικό
και θέλετε να έρθετε διακριτικά σε επαφή με τους τοπικούς
συνδέσμους σας. Οι συνθήκες είναι ιδανικές, η αποστολή
μοιάζει εύκολη …αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί για να
μην πιαστείτε από τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας που
βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση!
VAF-BR-04

15,50 

VAF-BR-01

32,00 

Recollect?
Το Recollect? εξασκεί την
οπτική αντίληψη, την ικανότητα
αναγνώρισης μοτίβων, τη μνήμη και
την ευρηματικότητα των παικτών,
προσφέροντας παράλληλα γενικές
γνώσεις!

VAF-RC-01, Τα Θαύματα του Κόσμου
VAF-RC-03, Ταξίδι στο Χρόνο		
VAF-RC-04, Ο Γύρος του Κόσμου		

12,90 
12,90 
12,90 

Εκπαιδευτικό Κουτί-Ανακαλύπτω
την επιστήμη
Εκπαιδευτικό κουτί, Εκπαιδευτικό βιβλίο, αφίσα και
ΔΩΡΟ: Παιχνίδι που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια!
Ετοιμαστείτε για ένα υπέροχο ταξίδι γνώσεων στον
μαγευτικό κόσμο της Επιστήμης μέσα απ’τις σελίδες του
εκπαιδευτικού βιβλίου.
Κάντε μια πρώτη γνωριμία με τη Χημεία, τη Βιολογία και
τη Φυσική! Διασκεδάστε μαθαίνοντας για το DNA και τα
γονίδια και μελετήστε τον Περιοδικό Πίνακα.

w w w. pl a ni tario.g r

PYR-3360

16,90 
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e-mail: info@planitario.gr | website: www.planitario.gr

Κεντρική διανομή & κατάστημα λιανικής:
Αντ. Τρίτση 15-17, ΠΥΛΑΙΑ (έναντι Sports
Arena ΠΑΟΚ Φοίνικα), ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 541 826, 2310 533902
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Σάββατο: 10 πμ – 6 μμ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
Γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο
Tο ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη εταιρία εισαγωγής και εμπορίας οργάνων παρατήρησης της
φύσης και του ουρανού 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.

