
AM–3000 LED

• Německá optika SCHOTT
• 80W LED externí zdroj 60.000 lux
• Binokulární hlavice sklonitelná 0180°
• 5-násobné zvětšení
• Široká nabídka příslušenství pro zvýšení ergonomie 
 a obrazový záznam  externí i integrované kamery
• Fixní ohnisko nebo varioskop 200300 mm
• Fotokompozitní filtr

Mikroskopy Alltion jsou ideální volbou z hlediska ceny a užitné hodnoty, kterou vám nabízí. Přístroje jsou 
vybaveny německou optikou značky SCHOTT a dnes již standardně dodávány s výkonnými LED zdroji
světla. K dispozici je i xenonový zdroj jako nejvýkonnější stupeň osvětlení v současné mikroskopii.

Výhradní zastoupení pro Českou republiku a autorizovaný servis:

Hromadné objednávky  představují možnost jak získat nejlepší cenu. Jsou organizovány několikrát
ročně. Pro informace o právě probíhajících objednávkách a jak se zapojit do hromadné objednávky
nás kontaktujte.
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ALL–CAM 2

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

• Optika SONY (čip ½“) CMOS
• HDMI výstup full HD 1920×1080
• Interní paměť 32GB
• USB vstup (např. flash  neomezeně
 rozšiřitelná paměť)
• Foto JPG, video MP4
• Wi-Fi
• Ovládání tlačítky nebo bezdrátovým pedálem
• Možnost bezdrátového přenosu full HD live
 videa do monitoru nebo TV
• Kompatibilita s: Zumax, Seliga, Labomed,
 Zeiss, Leica, Kaps, Global, Seiler,
 Optomic, Möller

HLAVNÍ VÝHODY:

• Téměř o 50 % lehčí než klasické kamerové systémy
• Nasazuje se v ose optiky, ne mimo osu jako klasické
 kamerové systémy = nepotřebuje balanční systémy
• Nepotřebujete další příslušenství  úspora financí
 i místa, lepší manipulace
• Velmi jednoduché ovládání
• Možnost bezdrátového přenosu videa a foto do PC
 a live videa do TV/monitoru
• Wi-Fi

Multifunkční full HD záznamové zařízení  kamera  integrovaná v beamsplitteru, s nímž tvoří dohromady 
kompaktní kus. Nepotřebujete žádné další příslušenství. Umí nahradit tradiční kamerové systémy, kde 
potřebujete beam splitter + adaptér + balanční rameno + zrcadlovku. ALL-CAM2 jednoduše vsadíte nad
optiku jako beam splitter.

Výhradní zastoupení pro Českou republiku a autorizovaný servis:
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