
 
 

 
   

 
    

   SOIF-COIC ürünlerinde yeni yıla özel indirim seçenekleriyle uygun ödeme koşulları. 
  
MİKROSKOP ALTINDA Kİ DÜNYAYI SOIF MİKROSKOPLAR İLE KEŞFEDİN… 

 
An-ka 20 yıldan bu yana mikroskop altında ki 
dünyayı, 50 den fazla alternatif modeliyle 
müşterilerine sunmaktadır. 
Yeni yıla özel kampanya avantajı ile keşfetmek 
çok kolay olacak. 
SOIF B203 Model Binoküler Laboratuar 
Mikroskobu, 
*10x Okuler  
*4x,10x,40x,100x Akromat Objektifler 
*1000x Toplam Büyütme 
*6v,20w Aydınlatma 
*Toz Örtüsü ile sadece  239.-€  + KDV                                       
 

NOT: Kampanya Stoklarla Sınırlıdır.Geçerlilik tarihi 16.02.2010 
 
 

Görüntü transfer sistemlerinin Türkiye de 
kullanılmasına öncülük eden An-ka, bu sistemler 
üzerinde yaptığı Ar-Ge çalışmalarını her geçen gün 
daha da iyiye götürmektedir.Farklı çalışma alanları ile 
farklı analiz yöntemleri sunan bu sistemler alternatif 
kamera seçenekleri ve yazılım programlarıyla 
mikroskop altında ki dünyayı bilgisayarınıza 
taşımanızı sağlamaktadır. 
Görüntü Transfer Sistemi Özellikleri Şu Şekilde, 
*1.3 MP ile 10.1 MP kadar alternatif çözünürlük 
seçenekleri 
*Adaptörler, Foto Okulerler, Video Okulerler 
*Free Yazılım:  Arşivleme,Kayıt,Fotoğraf Çekme 
*Basic Yazılım: Ölçme Sayma Yazılımı 
*Profesyonel Yazılım: Metalurjik Ölçümler ve 
Analizler. 
* Mevcut mikroskoplara adaptasyon. 
 

 
 
 
 

 



 
                                                
 

 
 

 
 
  

          
 
SOIF Marka Genel Laboratuar Cihazları 
Cazip Fiyatlarla Stoktan Hemen Teslim ! 
-SOIF el tipi refraktometreler 60 farklı model ve 
özellik ile sunulmaktadır. 
-0-10 / 0-15 / 0-18 / 0-20 / 0-25 / 0-28 / 0-32 / 28-
62 / 45-82 / 58-90 /13-25 / 0-80 / 0-90 /        0-100 
/ 0-140 / 0-170 brix aralıklarıyla uygun özel 
alaşımlı refraktometreler. 
- Abbe Tip Analog ve Digital Masaüstü 
Refraktometreler. 
-Analog ve Digital Vizkozimetreler 
-Analog ve Digital Polarimetreler 
-UV-VIS Spektrofotometreler 
-Soğuk Işık Kaynakları. 
 

                                  
 
 
 
     
  

                             
 
Termal Analiz Cihazları:Alman Linseis markası termal 
analiz cihazları konusunda dünyada yüksek referanslara 
sahiptir.Aynı zamanda Türkiye de birçok üniversite ve 
firma tarafından kullanılmaktadır.Ürettiği cihazlar 
arasında , 
-Dilatometre 
-TGA  
-STA 
-EGA 
-DSC / HDSC 
-DTA 
-Data Loggerlar 
-Termometreler yer almaktadır. 
 
                          
 
 
 
 
 

 

 

       



                                                                                                                                   
 

YENİ YILDA LABORATUARINIZDA SARF VE CAM MALZEMELERİ DEZENFEKTE 
ETMEK İÇİN ZAMAN KAYBETMEYİN … 
 
       Smeg profesyonel  yıkama, dezenfektasyon cihazı en iyi gelişmiş teknolojiler kullanılarak, laboratuarın 
ihtiyaçları göz önüne alınarak özel elektronik parçalar ve asite dayanıklı AISI 316L özel çelikten üretilmiştir. 
İlaç, gıda ve tıp laboratuarlarında kullanılır. 
      Dezenfektasyon cihazında kullanılan plastik ve benzeri iç elemanları, 10 yıl teste tutularak aşınma, erime ve 
yüksek sıcaklığa karşı oldukça dayanıklı malzemeler kullanılmıştır. Korrosive (aşındırıcı), çözücü kimyasallar, 
organik solventlere karşı son derece dayanıklı özel malzemeler kullanılmıştır. 
    
     Uygun ödeme koşulları ve fiyat teklifi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. 

                          

                      

            
 

                 
 


