
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI -STEMI 508 

 

 

 
 Model : Stemi 508 

 Hãng sản xuất : Carl Zeiss/ Đức 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 

– Xử lý chống mốc trên các bộ phận quang học của kính để chống sự 
nẩy mầm và phát triển của mốc 

 Đặc điểm nổi bật: 

– Kính soi nổi dạng Greenough, tỉ số zoom 8:1, có chia vạch chỉ thị độ 
phóng đại với các thang sau : 0.63x-0.8x-1x-1.25x-1.6x-2x-2.5x-3.2x-
4x-4.5x-5x 

– Thang zoom : 6.3 x đến 50x 

– Độ phóng đại đạt tiêu chuẩn từ 6.3 đến 50 lần tương ứng với thị kính 
10x và không sử dụng lens kính che bụi.Nếu sử dụng thị kính và lens 
kính khác có thể cho độ phóng đại từ 2 lần đến 250 lần. 

– Khoảng cách làm việc 92 mm ( không sử dụng lens kính che bụi) và 
lên đến 287mm nếu thay đổi các bộ phận quang học khác.Góc nhìn 
350, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 55…75mm. 

– Thị kính PL 10x/23 Br.foc loại quang trường 23, điều chỉnh được 
diopt 

– Độ phân giải tối đa : 210 Lp/mm với phiên bản cơ bản, lên đến 420 
Lp/mm khi thay đổi các bộ phận quang học 

– Đường kính cổ nối của thân kính là 76mm 

– Bàn để đỡ mẫu dạng KEDU kích thước W190 xD310 x H35mm, bề 
mặt làm việc W160x D195mm có tấm nhựa màu tương phản Ф 84 
mm.Bộ phận chỉnh tiêu cự cao 250mm, có núm chỉnh sơ cấp và núm 
chỉnh vi cấp đồng trục dùng chỉnh thô và chỉnh tinh tiêu điểm 

– Hệ thống nguồn sáng chiếu sáng KLED , chiếu sáng phản chiếu cho 
nền sáng và nền đen 

– Nguồn điện : 220V/50Hz. 

 Cung cấp bao gồm : 

– Thân kính với zoom điều chỉnh từ 6.3 đến 50 lần. 

– Thị kính 10x/23 Br.Foc loại quang trường 23, điều chỉnh được điopt : 
02 cái 

– Bàn đế đỡ mẫu dạng KEDU 

– Nguồn sáng đèn LED chiếu sáng phản chiếu 

– Bao đậy máy 

– Bộ cấp nguồn 

– Hướng dẫn sử dụng 

 


