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Meetmicroscoop XZ-2 

Draagbare meetmicroscoop / videofunctie / met TFT-scherm / 10x achromatische lens / met 
Infinity Optical System (IOS) 

De Meetmicroscoop XZ-2 is van hoge kwaliteit. De binoculaire kop kunt u gemakkelijk instellen voor 
uw onderzoek onder een meetmicroscoop. De oculairs van onze meetmicroscoop XZ-2 zijn met een 
kruis, welke is verdeeld in tienden millimeter, voorzien. Dit zal u helpen uw onderzoek te 
optimaliseren. De Meetmicroscoop overtuigt u door de geïntegreerde digitale camera. Deze brengt 
beelden naar een 8” TFT-scherm over. Zo is het mogelijk om met meerdere personen met de 
Meetmicroscoop te werken en deze op een beeldscherm te laten zien. Ook bestaat er de mogelijkheid 
door met het beeldscherm het exacte beeld in te stellen, welke moeilijk met een menselijk oog waar te 
nemen is. Zo kan de meetmicroscoop ook bij trainingen en demonstraties van alle types gebruikt 
worden omdat het beeldscherm een overzichtelijke weergave geeft en niet iedere deelnemer van het 
onderzoekende product door de oculair moet kijken. Vanwege de grote plaat, waarop het voorwerp te 
zien is, is de microscoop een stabiel product dat niet gaat wiebelen en daardoor de analyse 
beïnvloedt. De ingebouwde videofunctie in de meetmicroscoop maakt het mogelijk ook na het 
onderzoek de opname te bekijken en zo op eventuele vragen of onduidelijkheden kunt 
reageren. Mocht u vragen hebben over de Meetmicroscoop XZ-2 , dan kunt u de volgende technische 
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 
03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze microscoop 
en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Geïntegreerde digitale camera 
- Binoculair 
- Inclusief videofunctie  

- met 8" TFT-beeldscherm 
- Micrometrische oculair 
- Stabiele standvoet 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/microscoopen-kat_158787_1.htm
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Technische specificaties van de Meetmicroscoop XZ-2 

Oculair WF 10x – wijd veld oculair 
Gezichtsveld 18 

Kop Binoculair 

Lenstype 10x achromatische lens (totale vegroting 100) 
Focus aangedreven door een tandwielaandrijving 
Instelbare batterijgebruikende lichtpen.  

Vegrotingen 45-voudig (7 ... 45) 

Focus Grof en fijne focus 

Optisch systeem Lengte van de buis: IOS – Infinity Optical System, 
parfocaal afstand 45 mm 
oculair WF 10x/22 mm 
Lenzen IOS Planachromatisch FLUO 4x/0.1, 
10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.6 

Belichting Gereflecteerd licht: LED-licht met 
helderheidsregeling 

Statief Voetstuk met 8" TFT LCD-beeldscherm 

Aanbeveling gebruiker Gevorderd 
Professionals 

Omvang van de Meetmicroscoop XZ-2  
1 x Meetmicroscoop XZ-2, 1 x handleiding 

 


