
SEILER 900 SERIES

 MÁY SOI CỔ TỬ CUNG
 TẬP TRUNG SỰ CHÍNH XÁC

Rõ nét, chất lượng và đáng tin cậy



QUANG HỌC CHẤT LƯỢNG CAO KỸ THUẬT CHÍNH XÁC                                  LINH HOẠT VÀ DI ĐỘNG

MÁY  SOI CỔ TỬ CUNG THE SEILER 900 SERIES

Ống kính đa màu sắc

Ánh sáng LED siêu sáng

Chọn thêm Video / Tính năng kỹ thuật số

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 

• Độ sâu, 3 bước hoặc 5 bước , từng bước điều chỉnh hệ thống độ phóng đại

• Khoản cách làm việc từ ống kính đến mục tiêu:175-400mm 

• Kỹ thuật số, Video trực tiếp hoặc hệ thống ghi hình ảnh sẳn có

• Thị kính trường rộng với Khóa Diopter 

• Thấu kính hai mắt nhìn thẳng 

(Chọn thêm: Nghiêng cố định hoặc theo tư thế)

• Hệ thống siêu sáng LED  

(50,000 giờ hoạt động cho các bóng đèn)

• Kính lọc xanh ở đầu máy

• Bao đậy máy và hướng dẫn sử dụng đi kèm

• Bảo hành vĩnh viễn về Quang Học và Cơ Học

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm


QUANG HỌC CHẤT LƯỢNG CAO            KỸ THUẬT CHÍNH XÁC                         LINH HOẠT VÀ DI ĐỘNG

935 3-Step Colposcope
Hệ thống quan sát đường kính nhỏ trên  
trục bánh lăn với điều chỉnh theo chiều 
dọc và chiều cao 

985 OTS Colposcope
Cánh tay quay di chuyển không bị cản trong lúc làm việc

          Chọn thêm: cánh tay di động mới độ mở rộng cao (40900)

955 5-Step Colposcope
Hệ thống được gắn trên cánh tay quay tiêu chuẩn, kèm bàn đạp nhỏ

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm


Trực tiếp kết nối ghi hình với Hình ảnh chuẩn HD và Video chất lượng trên tất cả Models

3433 TREE COURT INDUSTRIAL BLVD.
ST. LOUIS, MO  693122
(314) 968-2282 |  TOLL FREE: (800) 489-2282
E-Mail: micro@seilerinst.com | www.seilermicro.com

http://www.iceni.com/unlock.htm

