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Prijslijst juli 2017 

 

REINIGINGSMIDDELEN  

 

                                                                                          

Reinigingsset voor optiek                                                        

Inhoud; 

* GIOTTO blaasballon,  model “Airbomb”.  

* ROR      2x optiek reinigingsmiddel, in druppelflacon (29,8ml) voor objectieven. 

* 2 enveloppen a 50 vel TIFFEN lenspapier 

* Verpakking watten, 100% katoen, zig/zag verpakt, afsluitbaar. 

* Verpakking houten stokjes, bedoeld voor reiniging objectieven. 

Cat. Nr. 206      Prijs € 45,= 

 

Nabestelbaar zijn; 

 

GIOTTO blaasballon model “Airbomb” 

Cat.nr. 205      prijs €  16,=/stuk  

 

ROR      optiek reinigingsmiddel in druppelflacon (29,8ml)                  

Cat.nr. 2026    prijs € 72,= /6 stuks 

 

ROR      optiek reinigingsmiddel in verstuiver   (51,9ml)                             

Cat.nr. 2036    prijs €  96,= /6 stuks 

 

TIFFEN lenspapier 1x10 kartonnen enveloppen à 50 vel afm. 69x114mm. 

Cat. Nr. 2040   Prijs € 45,= 

 

TIFFEN lenspapier 5x10 kartonnen enveloppen à 50 vel afm.69x114mm. 

Cat. Nr. 2041   Prijs 175,= 

 

 

 

MICROSCOPIE/FOTOGRAFIE 

 

Smartphone adapter voor microfotografie Model 2 met universele klem voor vrijwel iedere 

GSM, geschikt voor oculair diameter vanaf 38mm. 

Cat.nr. 207       prijs € 151,= 

 

Extra set compressieringen voor Cat.nr. 207, voor oculair diamter van 23-38mm 

Cat.nr. 208       prijs  € 35,= 
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DigiPHOT microscoopcamera, 5MP, met C-mount voor WiFi en USB, incl. Softwarepakket 

voor PC en App voor Android of IOS. 

Cat.nr. H-500W prijs  € 367,= 

 

Adapterset met factor 0.5x om Cat.nr. H-500W te gebruiken op microscoop zonder camera port 

Cat.nr. H-12345 prijs € 60,= 

 

DigiPHOT oculaircamera, 5MP voor montage op oculair (van microscoop, kijker, digiscope, 

telescoop etc.) incl. houder op balhoofd voor montage van smartphone (als zoeker) met WiFi. 

Incl. Softwarepakket voor PC en App voor Android of IOS. 

Cat.nr. WS-5000 prijs € 379,= 

 

DigiPHOT mini microscoop  voor opvallend licht met camera 5MP met WiFi en USB, incl. LED 

verlichting en accu. Incl. Softwarepakket voor PC en App voor Android of IOS. 

Cat.nr. WM-5000 prijs € 299,= 

 

DigiPHOT mono zoom microscoop met camera, bestaande uit; 

 

Statief met scherpstelling en grondplaat met dubbel ringlicht (traploos verstelbaar), zoom 

objectief voor vergrotingen van 15-121,5x, inc. Z/W tafel inlegplaat 

Cat.nr. DM-5005B prijs € 639,= 

Microscoopcamera, 5MP, met C-mount voor WiFi en USB, incl. Softwarepakket voor PC en 

App voor Android of IOS. 

Cat.nr. H-500W prijs  € 367,= 

 

DigiPHOT loupenprogramma; op aanvraag 

 

 

 

 

 

 

Alle vermelde prijzen gelden exclusief BTW 

Levering; franco huis bij netto orderbedrag boven  € 25,= 
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