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Новогодишна кампания за
светлинните микроскопи
на ZEISS



Уважаеми партньори,
Да празнуваме заедно края на 2017 година!Във връзка с това АКВАХИМ и ZEISS имат удоволствието да Ви представятексклузивна отстъпка от 15.3% за сериите светлинни микроскопи, описани внастоящата брошура.
Започнете 2018 година с кристален образ и облекчение в ежедневната
работа.Нашите екипи са на разположение за въпроси, отнасящи се до продуктите иприложенията.Сърдечни пожелания за Щастлива и Успешна Нова 2018 година!Екипът на Представителство на ZEISSна АКВАХИМ АД за БългарияОфициален дистрибутор на ZEISS
Запитванията изпращайте на:aquachim@aquachim.bg и office.bg@zeiss.comЗа контакти:
• За клинична лаборатория: Калин Павлов (02/ 807 50 29)
• За хистологични и цитологични лаборатории: д-р Антон Димчев (02/ 807 50 76)
• За микробиологични лаборатории: Доротея Стоева (02/ 807 50 46)
• За научноизследователски лаборатории: доц. Катя Арищирова (02/ 807 50 92)
Условия на промоцията:Цената включва:
 Стойността на микроскопа/камерата
 Доставка до лабораторията
 Инсталация
 Обучение
• Отстъпката от 15.3% важи за всички конфигурации на изброените серии имодели светлинни микроскопи
• Цените важат при изпратена официална заявка до 31.01.2018 г.
• Осигурен от АКВАХИМ АД гаранционен и извънгаранционен сервиз,оторизиран от ZEISS.

Запитванията изпращайте на:aquachim@aquachim.bg и office.bg@zeiss.comЗа контакти:
• За клинична лаборатория: Калин Павлов (02/ 807 50 29)
• За хистологични и цитологични лаборатории: д-р Антон Димчев (02/ 807 50 76)
• За микробиологични лаборатории: Доротея Стоева (02/ 807 50 46)
• За научноизследователски лаборатории: доц. Катя Арищирова (02/ 807 50 92)



Правите светлинни микроскопи от серията ZEISS Primo Star могат да бъдат
свързвани с безжична камера и включвани в мрежа чрез апликацията Labscope от ZEISS.

 Рутинен прав микроскоп
 Лесен за употреба, изисква минимална поддръжка
 Режим на преминаваща светлина
 ZEISS оптика, коригирана до безкрайност
 Възможност за поставяне на външна/вградена камера
 Модулно осетление LED и HAL
 Метален корпус и придвижващи механизми
 Работно пространство до 34 мм
 Техники за контраст: светло/тъмно поле (BF/DF), фазовконтраст (Ph), FL-LED флуоресценция с 1 канал

Стандартна цена в зависимост от
конфигурацията:

от 2 671.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от конфигурацията:

от

Primo Star

ZEISS Primovert e компактен инвертен микроскоп, проектиран и оптимизиран за
разглеждане на клетъчни култури и за позициониране директно в ламинарен бокс.

Primovert

 Рутинен инвертен микроскоп
 Режим на преминаваща светлина
 ZEISS оптика, коригирана до безкрайност
 Далекофокусни обективи и кондензори
 Възможност за поставяне на външна/вградена камера
 Модулно осетление LED и HAL
 Метален корпус и придвижващи механизми
 Техники за контраст: светло поле и фазов контраст
 Възможност за FL-LED флуоресценция 470 nm

Стандартна цена в зависимост от
конфигурацията:

от 5 141.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от конфигурацията:

от



ZEISS Axio Lab.A1 е универсален ергономичен лабораторен микроскоп, специално
проектиран, за да не чувствате дискомфорт в края на работния ден. Всички основни
контролни елементи са достъпни с една ръка и се обслужват без да отделяте поглед
от пробата. Анализирайте хистологични срезове, кръвни натривки или
имунофлуоресцентни проби в оптимална, ергономична позиция за наблюдение.

 Разнообразие на ергономични тубуси
 Всички рутинни контрастни методи: светло поле, фазовконтраст, тъмно поле, поляризация
 Преминала светлина : HAL 35 W или LED
 Възможност за интегриране на FL-LED флуоресценция среволвер за 4 филтъра
 TÜV сертифицирана ергономичност за продължителналабораторна работа

Axio Lab.A1

Стандартна цена в зависимост от
конфигурацията:

6 147.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от конфигурацията:

от

ZEISS Axio Scope.A1 предоставя изключителна гъвкавост, използвайки широка
гама взаимнозаменяеми компоненти. Този факт дава възможност за извършването на
сложни анализи и оптимизиране на Axio Scope.A1 за вашите нужди

Axio Scope.А1

 Изследователски модулен прав микроскоп свъзможност за 23 различни конфигурации
 Хомогенно осветление в режим на преминала иотразена светлина
 Техники за контраст: BF, DF, DIC C-DIC, POL, FL, FL-LED, Ph, PlasDIC
 Регулируемо работно пространство от 0 до 110 мм(до 380мм с Vario колона)
 IC2S оптика, съвместима с всички обективи на ZEISS

Стандартна цена в зависимост от
конфигурацията:

6 147.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от конфигурацията:

от

Стандартна цена в зависимост  от
конфигурацията:

от 9 780.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от  конфигурацията:

от



ZEISS Axio Imager 2
Е най-висок клас микроскопска платформа, която комбинира всичко необходимо за
една научна лаборатория. С перфектна оптическа система, ярка флуоресценция и
всички видове контрастни техники Axio Imager 2 ви предоставя перфектна
визуализация на разнообразни обекти при константни условия.

Axio Imager 2

 Висок клас микроскопска система  с възможност заавтоматизиран анализ
 Всички възможни контрастни техники за максималнаструктурна информация
 10nm прецизност за моторизираното Z-фокусиране свъзможност за подобрение до конфокална система
 Камера и софтуер от ZEISS (Shuttle&Find) с възможностза включване в комбинирани системи с електроненмикроскоп или други микроскопи от ZEISS(Корелативна микроскопия)

Стандартна цена в зависимост  от
конфигурацията:

от 18 402.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от  конфигурацията:

от

ZEISS Axio Vert.A1 ви позволява визуализацията на разнообразни обекти, с избор
измежду всички стандартни техники, включително DIC. Снабден с голяма маса, той
позволява разглеждането на големи, тежки проби и същевременно, поради
компактният си дизайн, може да бъде позициониран директно до вашия инкубатор,
позволявавайки да провеждате изследванията си докато клетъчните култури са
защитени.

Axio Vert.A1

 Универсален инвертен микроскоп
 Всички възможни контрастни техники замаксимална структурна информация: включителноDIC, PlasDIC и iHMC за IVF лаборатории
 Възможност за 4-канална флуоресценция с различниосветители: FL-LED, HBO 50, HBO 100, HPX 120

Стандартна цена в зависимост  от
конфигурацията:

от 18 402.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от  конфигурацията:

от

Стандартна цена в зависимост  от
конфигурацията:

от 13 085.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от  конфигурацията:

от



ZEISS SteREO Discovery.V8 е висок клас стереоскоп с апохроматична оптика.
Телескопичният CMO оптичен дизайн дава много възможности за надграждане, което
го прави отлична инвестиция за разнообразни лабораторни и изследователски
приложения.

 Микроскопско тяло с вграден оптичен zoom – V8 (8:1), V12(12:1), V20 (20:1)
 Възможност за моторизация на фокус и zoom при V12 &V20, както и за моторизирана маса и флуоресценция
 Максимална разделителна способност:  до 1211 Lp/mm
 Широка гама осветители и обективи за увеличение насистемата в диапазона: 3х – 1312.5х

SteREO Discovery
Стандартна цена в зависимост  от
конфигурацията:

от 9 947.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.
в зависимост от  конфигурацията:

от

 Компактен рутинен прав стерео микроскоп
 Мащаб: 5:1/8:1
 Увеличение: от 1.9х до 250х
 Преминала и отразена светлина от различниизточници
 Зрително поле: до 122 мм
 Възможност за интегрирана Wi-Fi камера

Микроскопите от серията ZEISS Stemi са компактни Greenough стерео
микроскопи, предназначени за нуждите на учебни и научни лаборатории, както и
индустриални, и производствени среди. При микроскопите Stemi, всички компоненти са
интегрирани за по-лесна употреба, правейки изпълнението на рутинните задачи лесно
и приятно.

Stemi 305 & 508
Стандартна цена в зависимост  от
конфигурацията: от 2 391.00 лева (Stemi 305) и
5 035.00 лева (Stemi 508) (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г. в
зависимост от  конфигурацията:

от



ZEISS Axiocam 105 color

 Дигитална цветна камера за рутинни приложения
 1/2.5” CMOS сензор - цветен 5.0 MP
 15 fps при пълна разделителна способност
 Възможност за цветен/черно бял режим на заснемане
 Лесна инсталация и бърза връзка чрез USB 3.0

Стандартна цена: 2 105.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.:

ZEISS AxioCam ERc 5s

 Дигитална цветна камера за рутинни приложения
 1/2.5” CMOS сензор - цветен 5.0 MP
 размер на сензора – 5.71 mm х 4.29mm
 слот за SD и SDHC карти
 използване на камерата без необходимост отперсонален компютър, директна връзка с монитор
 Възможност за свързване към LAN мрежа и създаванена дигитална лаборатория/ класна стая

ZEISS AxioCam ERc 5s

 Дигитална цветна камера за рутинни приложения
 1/2.5” CMOS сензор - цветен 5.0 MP
 размер на сензора – 5.71 mm х 4.29mm
 слот за SD и SDHC карти
 използване на камерата без необходимост отперсонален компютър, директна връзка с монитор
 Възможност за свързване към LAN мрежа и създаванена дигитална лаборатория/ класна стая

Стандартна цена: 2 456.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.:

ZEISS Axiocam 305 color

 Изследователски клас камера с висока разделителнаспособност 12 Bit/ Pixel и висока скорост на заснемане
 Последно поколение 5 MP чип на Sony с CMOS GlobalShutter технология - 3.45 μm x 3.45 μm
 2/3” големина на сензора – 11.1 mm диагонал
 36 fps с пълна разделителна способност
 Бърза връзка чрез USB 3.0

Стандартна цена: 9 663.00 лева (без ДДС)
Промоционална цена до 31.01.2018 г.:



ZEN – Софтуерна платформа за заснемане и анализ на
изображения

Специализиран софтуер за управление на камерата ZEN lite: заснемане, архивиране,документиране, обработване, добавяне на анотации и анализ на микроскопскиизображения; възможност за прибавяне на специализирани платени модули за анализ
на изображенията

• управление на камерата
• поставяне на анотации
• заснемане, измерване, архивиране идокументиране на микроскопскиизображения
• възможност за интерактивниизмервания: дължина, контур, площ,периметър, ъгъл и др.
• μ скалиращи марки
• записване и конвертиране в различнифайлови формати (bmp, jpg, tif, png, gif)
• отваряне на файлове с различнифайлови формати (bmp, tif, jpg, png, gif)
• възможност за заснемане на видео (.avi)
• обработка на изображенията (контраст,осветеност, цветови настройки,геометрични корекции и др.)
• галерия на изображенията с различнифункционалности за преглед исравнение
• EDF функционалност – за заснемане наснимки в различни фокусни равнини
• Панорама – заснемане на панорамниснимки от няколко зрителни полета
• преглед на хистограми
• възможност за надграждане съсспециализирани модули за анализ

• управление на камерата
• поставяне на анотации
• заснемане, измерване, архивиране идокументиране на микроскопскиизображения
• възможност за интерактивниизмервания: дължина, контур, площ,периметър, ъгъл и др.
• μ скалиращи марки
• записване и конвертиране в различнифайлови формати (bmp, jpg, tif, png, gif)
• отваряне на файлове с различнифайлови формати (bmp, tif, jpg, png, gif)
• възможност за заснемане на видео (.avi)
• обработка на изображенията (контраст,осветеност, цветови настройки,геометрични корекции и др.)
• галерия на изображенията с различнифункционалности за преглед исравнение
• EDF функционалност – за заснемане наснимки в различни фокусни равнини
• Панорама – заснемане на панорамниснимки от няколко зрителни полета
• преглед на хистограми
• възможност за надграждане съсспециализирани модули за анализ

…и още безплатен Labscope
софтуер
 Дигитални класнистаи/лаборатории с Wi-Fi връзка
 Работи с Windows PC, Windows 10tablet, iPad, iPhone


