
 Mikroskopy
Bogata oferta mikroskopów i akcesoriów mikroskopowych pozwala elastycznie dopasować sprzęt mikroskopowy do 
indywidualnych potrzeb jego użytkowników. Oferujemy świetnej jakości mikroskopy biologiczne, stereoskopowe oraz 
cyfrowe(USB), znajdujące zastosowanie w laboratoriach diagnostycznych, instytutach badawczych, gabinetach 
weterynaryjnych, uczelniach oraz szkołach. Specjaliści z naszego Działu Sprzedaży Mikroskopów chętnie udzielą fachowej 
odpowiedzi na wszystkie pytania. Mikroskopy Delta Optical to także świetny pomysł na prezent, który wzbudza ciekawość 
i rozwija.

obowiązuje od 1-09-2012
Część 1: mikroskopy 

Mikroskop Delta Optical BioLight 200 

 Delta Optical BioLight 200 to nowoczesny i funkcjonalny mikroskop zaprojektowany zarówno dla 
początkujących jak i średnio-zaawansowanych użytkowników. Szklana optyka i solidny metalowy korpus! 

219.00 zł

Mikroskop cyfrowy Delta Optical Smart 2MP 
Mikroskop D.O. Smart 2MP jest nową propozycją na rynek polskiej firmy Delta Optical w zakresie 
mikroskopów podręcznych USB, podłączanych bezpośrednio do portu komputera 

329.00 zł

Mikroskop Delta Optical BioLight 

 Popularny mikroskop Delta Optical Biolight nawiązuje swym pięknym kształtem do klasycznych mikroskopów, 
na jakich pracowali XIX wieczni przyrodnicy i bakteriolodzy tacy, jak Ludwik Pasteur czy Robert Koch. 

349.00 zł

Kieszonkowy mikroskop cyfrowy Celestron LCD 

 Przenośny kieszonkowy mikroskop cyfrowy Celestron z wyświetlaczem LCD.  

369.00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical NTX-3C 

Praktyczny i łatwy w obsłudze mikroskop stereoskopowy Delta Optical NTX-3C przeznaczony jest do 
obserwacji w świetle od bitym i przechodzącym. Powiększenia 20x i 40x. Możliwość bezprzewodowej pracy 
na akumulatorkach. 

590.00 zł
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http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-ntx-3c,d49.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/kieszonkowy-mikroskop-cyfrowy-celestron-lcd,d2190.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-biolight,d50.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-cyfrowy-delta-optical-smart-2mp,d1893.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-biolight-200,d2008.html


Mikroskop stereoskopowy Delta Optical NTX-3C zestaw 

 Praktyczny i łatwy w obsłudze mikroskop stereoskopowy Delta Optical NTX-3C z zestawem 
minerałów Skarbczyk Ziemiprzeznaczony jest do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym. 

599.00 zł

Mikroskop Delta Optical BioStage 
Mikroskop Delta Optical BioStage to idealne narzędzie do rozpoczęcia przygody z mikroświatem! 
Powiększenie w wyposażeniu standardowym od 40x do 1000x (obiektywy 4x, 10x, 40x i 100x 
-immersyjny) pozwala obejrzeć żywe mikroorganizmy np. bakterie. 

669.00 zł

Mikroskop Delta Optical BioStage P15 

 Mikroskop Delta Optical BioStage z zestawem preparatów biologicznych 15 szt. to idealne 
narzędzie do rozpoczęcia przygody z mikroświatem! Powiększenie w wyposażeniu standardowym od 
40x do 1000x (obiektywy 4x, 10x, 40x i 100x -immersyjny) pozwala ob 

699.00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical NTX-3C P 

 Praktyczny i łatwy w obsłudze mikroskop stereoskopowy Delta Optical NTX-3C z zestawem 
minerałów Skarbiec Paleontologaprzeznaczony jest do obserwacji w świetle odbitym i 
przechodzącym. 

709.00 zł

Mikroskop Delta Optical BioStage P25 

 Mikroskop Delta Optical BioStage z zestawem preparatów biologicznych 25 szt. to idealne 
narzędzie do rozpoczęcia przygody z mikroświatem! Powiększenie w wyposażeniu standardowym od 
40x do 1000x (obiektywy 4x, 10x, 40x i 100x -immersyjny) pozwala ob 

719.00 zł
Mikroskop Delta Optical BioStage P50 

 Mikroskop Delta Optical BioStage z zestawem preparatów biologicznych 50 szt. to idealne 
narzędzie do rozpoczęcia przygody z mikroświatem! Powiększenie w wyposażeniu standardowym od 
40x do 1000x (obiektywy 4x, 10x, 40x i 100x -immersyjny) pozwala ob 

799.00 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Mono 
 
Najlepsza (w zakresie oferowanych parametrów, możliwości rozbudowy i ceny) oferta dla szkół średnich, 
pracowni studenckich i laboratoriów wykonujących badania rutynowe! 

849.00 zł

http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-genetic-pro-mono,d1563.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-biostage-p50,d2455.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-biostage-p25,d2224.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-ntx-3c-p,d2456.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-biostage-p15,d2454.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-biostage,d666.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-ntx-3c-zestaw,d2228.html


Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Mono + akumulator 
Najlepsza (w zakresie oferowanych parametrów, możliwości rozbudowy i ceny) oferta dla szkół średnich, 
pracowni studenckich i laboratoriów wykonujących badania rutynowe! Wbudowany akumulator. 

949.00 zł

Mikroskop Celestron z wyświetlaczem LCD 

 
Nowoczesny mikroskop biologiczny, w którym tradycyjne okulary zostały zastąpione wyświetlaczem LCD. Takie 
rozwiązanie znacznie podnosi komfort obserwacji oraz umożliwia prezentowanie preparatów większej grupie 
obserwatorów. 

1049.00 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Bino 

Najlepsza (w zakresie oferowanych parametrów, możliwości rozbudowy i ceny) oferta dla szkół średnich, 
pracowni studenckich i laboratoriów wykonujących badania rutynowe! 

1090.00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical XTL-IV PRO B 
Solidny mikroskop stereoskopowy / techniczny z żeliwną podstawą przeznaczony do obserwacji w 
świetle odbitym. Zakres powiększeń 4x-35x (zoom). Wersja z głowicą binokularową (B). 

1099.00 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Bino + akumulator 

 Najlepsza (w zakresie oferowanych parametrów, możliwości rozbudowy i ceny) oferta dla szkół średnich, 
pracowni studenckich i laboratoriów wykonujących badania rutynowe! Wbudowany akumulator. 

1190.00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical XTL-IV PRO T 

 Solidny mikroskop stereoskopowy / techniczny z żeliwną podstawą przeznaczony do obserwacji w 
świetle odbitym. Zakres powiększeń 4x-35x (zoom). Wersja z głowicą trinokularową (T). 

1249.00 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Trino 

 
Najlepsza (w zakresie oferowanych parametrów, możliwości rozbudowy i ceny) oferta dla szkół średnich, 
pracowni studenckich i laboratoriów wykonujących badania rutynowe! 

1290,00 zł

http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-genetic-pro-trino,d1923.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-xtl-iv-pro-t,d2385.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-genetic-pro-bino-akumulator,d2806.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-xtl-iv-pro-b,d390.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-genetic-pro-bino,d1564.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-celestron-z-wyswietlaczem-lcd,d1555.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-genetic-pro-mono-akumulator,d2805.html


Mikroskop stereoskopowy Delta Optical SZ-450B 

 Mikroskop stereoskopowy z płynną zmianą powiększenia w zakresie 10-45x, odległość robocza 97 mm, 
obserwowane pole widzenia Ø20–Ø4,4 mm. Wbudowane oświetlenie LED górne i dolne. 

1400.00 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Bino USB z kamerą 

 Najlepsza (w zakresie oferowanych parametrów, możliwości rozbudowy i ceny) oferta dla szkół średnich, 
pracowni studenckich i laboratoriów wykonujących badania rutynowe! 
1690.00 zł

Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Bino USB z kamerą + akumulator 

 Najlepsza (w zakresie oferowanych parametrów, możliwości rozbudowy i ceny) oferta dla szkół średnich, 
pracowni studenckich i laboratoriów wykonujących badania rutynowe! Wbudowany akumulator. 

1790.00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical SZ-450T 
 Mikroskop stereoskopowy z płynną zmianą powiększenia w zakresie 10-45x, odległość robocza 97 mm, 

obserwowane pole widzenia Ø20–Ø4,4 mm. Wbudowane oświetlenie LED górne i dolne. Wersja z 
nasadką trinokularową - trzeci tor wizyjny. 

1800,00 zł

Mikroskop Delta Optical Evolution 100 
 Idealny mikroskop o nowoczesnej i ergonomicznej budowie do zastosowania w biologii, bakteriologii, 
i mmunologii, farmacji, weterynarii i innych dziedzinach naukowych. 

1990,00 zł

Mikroskop Delta Optical Evolution 100 TRINO 
 Idealny mikroskop o nowoczesnej i ergonomicznej budowie do zastosowania w biologii, bakteriologii, 
immunologii, farmacji, weterynarii i innych dziedzinach naukowych. 

2190,00 zł

 Mikroskop Delta Optical Evolution 100 TRINO PLAN 

Idealny mikroskop o nowoczesnej i ergonomicznej budowie do zastosowania w biologii, bakteriologii, 
immunologii, farmacji, weterynarii i innych dziedzinach naukowych. 
2490,00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical SZ-630B 
 
Mikroskop stereoskopowy z płynną zmianą powiększenia w zakresie 8-50x, odległość robocza 115 
mm, obserwowane pole widzenia Ø28–Ø4,2 mm. Wbudowane oświetlenie LED górne i dolne. 

2800,00zł

http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-sz-630b,d2113.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-evolution-100-trino-plan,d1678.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-evolution-100-trino,d1677.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-evolution-100,d1576.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-sz-450t,d2098.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-genetic-pro-bino-usb-z-kamera-akumulator,d2807.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-genetic-pro-bino-usb-z-kamera,d1565.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-sz-450b,d2112.html


Mikroskop Delta Optical Evolution 300 
 
Nowoczesny mikroskop biologiczny z nasadką trinokularową, układem optycznym korygowanym do 
nieskończoności i obiektywami planachromatycznymi. 

2990,00 zł

Mikroskop Delta Optical Evolution 300 LED 
 
Nowoczesny mikroskop biologiczny z nasadką trinokularową, układem optycznym korygowanym do 
nieskończoności i obiektywami planachromatycznymi. 

3090,00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical SZ-630T 
 
Mikroskop stereoskopowy z płynną zmianą powiększenia w zakresie 8-50x, odległość robocza 115 mm, 
obserwowane pole widzenia Ø28–Ø4,2 mm. Wbudowane oświetlenie LED górne i dolne. Wersja z nasadką 
trinokularową - trzeci tor wizyjny. 

3300,00 zł

Mikroskop stereoskopowy MBS-10 

 Mikroskop stereoskopowy MBS-10 produkcji rosyjskiej jest znanym w Polsce modelem, często 
stosowanym zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów. 

4490,00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical IPOS-808 

 Wspaniała jakość optyki (równoległy system optyczny – Infinity Parallel Optical System), nowoczesna 
ergonomiczna konstrukcja, komfortowe warunki obserwacji, nowoczesne wzornictwo. 

6590,00 zł

Mikroskop stereoskopowy Delta Optical IPOS-810 

 Wspaniała jakość optyki (równoległy system optyczny – Infinity Parallel Optical System), nowoczesna 
ergonomiczna konstrukcja, komfortowe warunki obserwacji, nowoczesne wzornictwo. 

8990,00 zł

http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-ipos-810,d1896.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-ipos-808,d1894.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-mbs-10,d1919.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-stereoskopowy-delta-optical-sz-630t,d2097.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-evolution-300-led,d1943.html
http://deltaoptical.pl/blizej_zycia/mikroskop-delta-optical-evolution-300,d1575.html

