10 výhod nové řady barevných mikroskopů Levenhuk Rainbow (2016)
oproti předchozí řadě Levenhuk Rainbow NG
Co je nového?

Starý Levenhuk Rainbow NG

Nový Levenhuk Rainbow (od
roku 2016)
V sadě je nyní i kapátko;
Sada se dodává se všemi modely
mikroskopů
2L a 50L – plastik
2L PLUS a 50L PLUS – kov

1 Experimentální sada
Levenhuk K50

Pouze u modelů 3L NG a 50L
NG

2 Tělo

Kov

3 Horní osvětlení

50L NG – světelné pero

50L a 50L PLUS – spolehlivé a
praktické vestavěné horní
osvětlení

4 Zvětšení

640x a 1280x

2L: 400x; 2L PLUS: 640x
50L: 800x; 50L PLUS: 1280x

5 Okuláry

Dva okuláry: 10x a 16x

6 Hlavice

otočná

2L a 50L – pouze okulár 10x
2L PLUS and 50L PLUS – pouze
okulár 16x
2L – neotočná
2L PLUS, 50L, 50L PLUS – otočná

7 Plastový kufřík
8 Digitální modely

40L NG a 50L NG
V řadě 2L NG (0.3Mpx) a 50L
NG (2Mpx)
6 barev: Ametyst, Limetka,
Azur, Pomeranč, Růže, Šedá
Barevná dárková krabice

9 Barva těla
10 Krabice

50L a 50L PLUS
V řadě 2L (0.3Mpx) a 50L PLUS
(2Mpx)
5 barev: Moonstone, Ametyst,
Limetka, Azur, Pomeranč
Barevná dárková krabice s
vylepšeným designem

Jaké jsou výhody?
Můžete ihned začít pozorovat a provádět zajímavé
pokusy, aniž byste museli něco dokupovat a ztrácet čas
přípravou preparátů.
Mikroskopy s plastovým tělem jsou cenově dostupnější.
Kvalita optiky je stejná a plastové tělo je poměrně
spolehlivé a daleko lehčí než kovové.
Světelné pero má určité nevýhody - práce s ním není
vždy stabilní, kvalita osvětlení zdaleka nedosahuje
žádoucí úrovně, může se ztratit atd. S vestavěným
osvětlením jsou tyto problémy vyloučeny.
Rozsah zvětšení je širší; nalezení vhodného modelu je
daleko snadnější.
Orientace je velmi snadná: Čím vyšší je cena, tím vyšší je
nabízené zvětšení.
Je zbytečné přeplácet za další zvětšení, když není
potřeba.
Otočná hlava umožňuje pohodlné používání
mikroskopu.
Pevná hlava zvyšuje spolehlivost mikroskopu, aniž by
negativně ovlivňovala jeho základní funkce.
Výhody zůstávají stejné.
Výhody zůstávají stejné.
Nové mikroskopy jsou zářivější a mají stylovější odstíny.
Růžový mikroskop již není v nabídce.
Nový design je atraktivnější a barevnější. Mikroskop
zabalený v tak krásné krabici je dokonalý dárek.

Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy jakéhokoliv výrobku, případně zastavit jeho výrobu.
Levenhuk, Inc. 924-D East 124th Ave. Tampa, FL 33612 USA.
Levenhuk® je registrovaná obchodní značka firmy Levenhuk, Inc.
© 2006–2016 Levenhuk, Inc. Všechna práva vyhrazena.
20160318

