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Dino-Lite digitale microscopen bieden een krachtige, 
draagbare en veelzijdige oplossing voor microscopische 
inspectie bij tot wel 500x vergroting. Tevens beschikken ze 
over hoge resolutie 5 Megapixel sensoren en veelzijdige 
en professionele software / hardware functionaliteit. Dit 
onderscheidt de Dino-Lite reeks van vergelijkbare producten. 

Dino-Lite, als uitvinder van de handheld digitale USB 
microscoop, is de marktleider en industriestandaard voor de 
digitale microscopen. Tegenwoordig is de Dino-Lite digitale 
microscoop een onvervangbaar instrument voor duizenden 
professionele bedrijven en individuen wereldwijd. 

Met meer dan 100 modellen biedt de Dino-Lite reeks 
meerdere aansluitmogelijkheden: USB, TV of VGA, alsmede 
gespecialiseerde verlichting, zoals ultraviolet of infrarood, en 
talrijke vergrotingsopties. Een breed scala aan statieven en 
accessoires completeert de product line-up, en zorgt ervoor dat 
de Dino-Lite reeks oplossingen biedt voor de behoeftes van de 
thuisgebruiker, tot aan de meest veeleisende professional.

Al deze eigenschappen maken van de Dino-Lite digitale 
microscoop de ideale oplossing voor:
> Industriële inspectie: kwaliteitscontrole, montage, 

reparatie, materialen foutanalyse
> Professioneel: politie/recherche, conferencie, detectie van 

namaakproducten
> Afdrukken en textiel: kwaliteitscontrole, diepgaande 

materiaal inspectie, metingen
> Onderwijs: wetenschaps- of scheikundelaboratorium, 

presentaties, training
> Biologie (plantkunde, entomologie)
> Medisch: examineren en analyseren van oog, oor, huid 
> Persoonlijk: hobbies, documentatie van een verzameling, 

schilderijen, antieken 
> En veel meer...

Klein in omvang, maar vol met functionaliteit. De Dino-Lite 
digitale microscoop is een wonder van techniek. Om beter de 
functionele verschillen tussen de verschillende modellen te 
begrijpen zullen we de belangrijkste kenmerken uitleggen.

Productgroepen:
> Dino-Lite Pro HR 5 megapixel pagina 4
 Het Dino-Lite 5 megapixel assortiment biedt 5 Megapixel 

imaging (tot 2592x1944) en introduceert de hoogste 
resolutie Dino-Lite tot nu toe.

> Dino-Lite ProX in metalen behuizing pagina 5
 De professionele Dino-Lite reeks met 1,3 megapixel 

camera (1280x1024), en een volledig aluminium behuizing 
voor een betere bescherming en duurzaamheid en geeft 
daarnaast ook nog eens het beste gevoel en uitstraling. 

> Dino-Lite Pro pagina 6
 Het Dino-Lite Professionele assortiment biedt glasheldere 

1,3 Megapixel imaging (1280x1024) wat er voor zorgt dat 
uitzonderlijke details kunnen worden bekeken en vastgelegd.

> Dino-Lite Pro2 pagina 7
 De Dino-Lite Pro2 serie heeft alle voordelen van de digitale 

microscoop modellen in de Dino-Lite Pro serie, met de 
extra voordelen van verwisselbare kapjes.

> Dino-Lite oplossingen met speciale  
verlichting pagina 8

 Veel gespecialiseerde toepassingen in de wetenschap, 
forensisch onderzoek, medisch / technisch onderzoek 
en inspectie hebben speciale verlichting nodig, zoals 
ultraviolet, infrarood of stroboscopische lichtbronnen.

> Dino-Lite High-Speed Real-time pagina 10
 De Dino-Lite TV en Dino-Lite VGA modellen bieden een ideale 

oplossing als je een computer niet wil, of kan, gebruiken.
> Dino-Lite Medisch/ Life Sciences pagina 12
 Verschillende Dino-Lite producten zoals een DermaScope, 

een EarScope, een IriScope of een CapillaryScope. Alle Dino-
Lite medische producten zijn medische apparaten Klasse 1 
– volgens richtlijn 93/42/EEC (aangepast 2007/47/EC).

> Dino-Lite Basic pagina 14
 De Dino-Lite Basis serie biedt hoge kwaliteit VGA 

(640x480) resolutie imaging, voor prijs gevoelige 
toepassingen.

> Dino-Lite Mobile pagina 15
 Een combinatie van een Dino-Lite digitale microscoop met 

sterke vergroting, en een draagbare digitale recorder met 
een 5 inch LCD-scherm.

> DinoEye eyepiece cameras pagina 16
 De DinoEye reeks met USB microscoop oculair-camera's 

bieden een kosteneffectieve oplossing voor het bekijken 
en vastleggen van digitale beelden via een traditionele 
microscoop.

> Accessories pagina 18
 Een breed scala aan statieven, kappen, microscoop tafels 

en andere accessoires wordt aangeboden. Alle originele 
Dino-Lite accessoires zijn gemaakt met dezelfde hoge 
ontwerp- en materiaalkwaliteit.
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Uitleg functionaliteit
Connectiviteit

USB 2.0 VGA (D-SUB) aansluiting 
Direct aan te sluiten op 
een VGA-monitor

TV PAL
Kan direct worden 
aangesloten op een tv, 
een beamer of digitaal 
schoolbord

DVI connector 
Kan direct worden 
aangesloten op een tv, 
een beamer of digitaal 
schoolbord

Vergroting

10 - 90x 
Met lange werkafstand 
(LWD)

10x ~ 70x & 200x 
Lage, gemiddelde en 
hoge resolutie, meest 
veelzijdige

20x-200x 
Dino-Lite Pro2 series met 
verwisselbare kap

400 - 470x
Uitgebreide vergroting 
voor specifi eke 
toepassingen

500x fi xed 
Vaste vergroting, voor 
specifi eke toepassingen

Resolutie USB-modellen

640x480 pixels 
VGA

1,3 megapixel 
1280x1024 pixels

5 megapixel 
2592x1944 pixels

Verlichtingsopties

Witte LED's Polarisator Ultraviolet Fluorescerend

Infrarood (NIR) Stroboscopisch licht Combinatie van lampjes

Werkafstand

Standaard werkafstand. 
Geschikt voor de meeste taken, het meest veelzijdig

Lange werkafstand 
Ideale oplossing voor het werken onder de microscoop 
(bijv. reparatie/ precisie assemblagewerkzaamheden)

Kappen Behuizing

Verwisselbare Kappen 
Verschillende kappen 
worden geleverd; gesloten 
kappen, een kap met 
polarisatiefi lter of een 
spiegel hoek kap.

Vaste kappen 
Minder veelzijdig maar 
in sommige gevallen 
gemakkelijker te bedienen

Metalen behuizing 
Voor een betere 
bescherming en geeft 
daarnaast ook nog eens 
het beste gevoel en 
uitstraling.

Composiete behuizing

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

FLUORESCERENDE 
LEDS

VERSTELBAAR 
~400x - 470x

DVI 
AANSLUITING

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

VAST 
~500x

VGA RESOLUTIE
640 x 480

4 WITTE NIET 
SCHAKELBARE LEDS

INFRAROOD 
LEDs

STANDAARD 
WERKAFSTAND

VERWISSELBARE 
KAPPEN

DOORLOPEND 
~10x - 90x

USB 2.0

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

STROBOSCOPISCH 
LEDs

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

DIRECTE VGA 
AANSLUITING

UV-LEDs

SCHAKELBAAR 
UV/IR LEDS

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

METALEN 
BEHUIZING

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

DIRECTE TV/RCA 
AANSLUITING
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AM7013MT 

De nieuwe standaard in 
digitale microscopie

Beste keus 
voor generieke 
toepassingen

AM7013MZT

Prima oplossing 
voor het werken met 
refl ecterende objecten 
(metaal, plastic, 
elektronica, juwelen 
enz.)

AD7013MT AD7013MZT AD7013MTL

Optioneel spiegel-
opzetstuk (FC-L-MA1) 
is beschikbaar voor 
inspectie onder een 
hoek van 90°

AM7013MZT4 

Prima oplossing 
voor het werken met 
refl ecterende objecten 
(metaal, plastic, 
elektronica, juwelen 
enz.)

De Dino-Lite 7013 modellen met hoge resolutie bieden kristalheldere beelden van 
superieure kwaliteit. De 5 megapixel hoge resolutie sensor maakt het mogelijk 
om het microscopie-beeld, zonder kwaliteitsverlies op groot scherm weer te 
geven of af te drukken. Alle 7013 modellen worden geleverd in een robuuste 
aluminium behuizing voor extra bescherming. Met het meegeleverde professionele 
DinoCapture 2.0 software packet kunnen beelden en video’s worden opgeslagen, 
time lapse opnamen worden gemaakt en gecalibreerde metingen worden verricht.

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

USB 2.0

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

VERWISSELBARE 
KAPPEN

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

VERWISSELBARE 
KAPPEN

DOORLOPEND 
~20x - 90x

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

VERSTELBAAR 
~400x - 470x

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

1 Detail van eurobiljet
2 Een prachtige 

heldere edelsteen 

3 Controleren van 
een klein plastic 
onderdeeltje

4 PCB inspectie 

1

3

2

4

Toepassingen
> Gebruik op smartboard / 

interactief whiteboard / beamer
> Het afdrukken van 

microscopie-beelden
> Hoge precisie industriële 

toepassingen
> Wetenschappelijk onderzoek / 

laboratoria

Dino-Lite Pro HR 5 megapixel

VERWISSELBARE 
KAPPEN

Alle Dino-Lite modellen met 
een aluminium behuizing zijn 
ESD veilig

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING
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Dino-Lite ProX met metalen behuizing

Toepassingen
> Handhaving: herkenning 

van vervalsingen, forensische 
toepassingen

> Metallurgie
> Biologie en chemie
> Drukwerk en textiel
> Onderwijs en wetenschap

Dino-Lite digitale microscopen worden vaak toegepast in industriële omgevingen 
met hoge eisen aan de duurzaamheid en betrouwbaarheid. Voor verbeterde 
bescherming en duurzaamheid wordt de Dino-Lite ook in metalen behuizing 
aangeboden. Het aluminium body biedt verbeterde bescherming en de beste look 
en feel. De meeste Dino-Lite digitale microscopen zijn beschikbaar met metalen 
behuizing.

1 Binnenzijde van een 
stukje metal 

2 Metalen Dino-Lite 
met statief

3 Detail van een bloem
4 Industriële 

kwaliteitscontrole

1

3

2

4

AM4013MT

Geavanceerde 
meetfunctionaliteit in 
de software

Meest gebruikte model 
voor professionele 
toepassingen

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

AM4013MZT

Goede keus voor 
het werken onder 
de microscoop 
met glanzende/
refl ecterende objecten

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

AM4013MTL

Ideale oplossing 
voor het werken 
onder de microscoop 
(bijv. reparatie/ 
precisie assemblage-
werkzaamheden)

DOORLOPEND 
~10x - 90x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

AM4013MZT4

Voor toepassingen 
waar een sterke 
vergroting en 
polarisatiefi lter nodig is

VERSTELBAAR 
~400x - 470x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

AM4013MZTL

Goede keus voor 
het werken onder 
de microscoop 
met glanzende/
refl ecterende objecten

DOORLOPEND 
~10x - 90x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

AM4013MT5

Voor toepassingen 
waar een sterke 
vergroting nodig is

VAST 
~500x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Alle Dino-Lite modellen met 
een aluminium behuizing zijn 
ESD veilig

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING
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De Dino-Lite Pro digitale microscopen bieden professionele gebruikers zowel een 
hoge beeldkwaliteit alsook uitgebreide meetfunctionaliteit. De 1,3 Megapixel 
beeldsensor biedt een hoge resolutie en een scherp beeld bij een groot 
gezichtsveld. Er is een groot aantal modellen beschikbaar in het Pro assortiment, 
van de veelzijdige AM4113T (met vergrotingen tot 200x) tot de AM4113TL (met 
vergroting tot 90x en een werkafstand tot 15 cm). Voor het werken met refl ecterende 
objecten kunt u kiezen voor het model AM4113ZT of het model AM4113ZT4 met 
instelbaar polarisatiefi lter. Dit model is ook uitermate geschikt indien u een zeer 
hoge vergroting nodig heeft, dit model heeft een vergroting van 400-470x.

Dino-Lite Pro

Toepassingen
> Industrieel: bijv. 

kwaliteitsbewaking/ -controle, 
assemblage, reparatie, solderen, 
lassen 

> Handhaving: herkenning 
van vervalsingen, forensische 
toepassingen

> Metallurgie
> Biologie en chemie
> Drukwerk en textiel
> Onderwijs en wetenschap

1 Verschillende lagen 
van een schilderij, 
470x vergroot

2 Schade aan metalen 
oppervlak, met 
polarisatie, 200x 
vergroot

3 Horloge detail, 20x 
vergroot

4 Zoutkristallen bij 
470x vergroting

1

3

2

4

AM4113T

Meest gebruikte model 
voor professionele 
toepassingen

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERGROTINGSSLOT

AM4113ZT

Goede keus voor 
het werken onder 
de microscoop 
met glanzende/
refl ecterende objecten

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERGROTINGSSLOT

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

AM4113TL-M40

Beste keus wanneer 
een lage vergroting 
vereist is

VERSTELBAAR 
~5x - 40x

VERGROTINGSSLOT

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

AM4113T5

Voor toepassingen 
waar een sterke 
vergroting nodig is

VAST 
~500x

VERGROTINGSSLOT

AM4113ZT4

Goede keus voor 
het werken onder 
de microscoop 
met glanzende/
refl ecterende objecten

VERSTELBAAR 
~400x - 470x

VERGROTINGSSLOT

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

AM4113TL

Ideale oplossing 
voor het werken 
onder de microscoop 
(bijv. reparatie/ 
precisie assemblage-
werkzaamheden)

DOORLOPEND 
~10x - 90x

VERGROTINGSSLOT

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Alle modellen op deze pagina zijn ook 
beschikbaar in aluminium behuizing voor 
verbeterde bescherming en de beste look 
en feel.

Ook beschikbaar: 
- AM4113ZTL

Dezelfde specifi caties als de AM4113TL 
maar met polarisatiefi lter
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MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

De Dino-Lite Pro2 serie beschikt over alle voordelen van de digitale microscopen uit 
de Dino-Lite Pro range, gecombineerd met de voordelen van verwisselbare kappen. 
Er zijn verschillende kappen voor diverse functies beschikbaar, zoals gepolariseerde 
kappen voor een reductie van lichtrefl ecties of een speciaal opzetspiegeltje voor het 
inspecteren van moeilijk bereikbare delen van objecten. Alle Pro2 modellen worden 
geleverd met een open en gesloten kap. Additionele kappen zijn beschikbaar als 
accessoires.

Dino-Lite Pro2 met verwisselbare kappen

Toepassingen
> Industrieel: bijv. 

kwaliteitsbewaking/ -controle, 
assemblage, reparatie, solderen, 
lassen

> Handhaving: herkenning 
van vervalsingen, forensische 
toepassingen

> Metallurgie
> Biologie en chemie
> Drukwerk en textiel
> Onderwijs en wetenschap

AD4113T

Open en gesloten kap 
meegeleverd voor nog 
meer fl exibiliteit

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

VERWISSELBARE 
KAPPEN

AD4113ZT

Open, gesloten en 
gepolariseerde kap 
meegeleverd voor nog 
meer fl exibiliteit

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

VERWISSELBARE 
KAPPEN

AD4013MT

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

VERWISSELBARE 
KAPPEN

AD4013MZT

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

AD4013MTL / MZTL

Optioneel: spiegelopzetstuk 
is voor inspectie onder een 
hoek van 90 graden

De AD4013MZTL is uitgerust 
met een polarisator

DOORLOPEND 
~20x - 90x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

VERWISSELBARE 
KAPPEN

AD4113TL

Open en gesloten kap 
meegeleverd, ideaal voor 
het werken onder de 
microscoop

DOORLOPEND 
~20x - 90x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

VERWISSELBARE 
KAPPEN

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

VERWISSELBARE 
KAPPEN

1 PCB Inspectie 
2 Spiegelopzetstuk 

is voor inspectie 
onder een hoek 
van 90 graden

1

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT

Alle modellen op deze pagina zijn ook beschikbaar in aluminium 
behuizing voor verbeterde bescherming en de beste look en feel.

2

Alle Dino-Lite modellen met 
een aluminium behuizing zijn 
ESD veilig

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING
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Vele specifi eke toepassingen in wetenschappelijk, forensisch en medisch onderzoek 
of inspectie, en in de engineering, vereisen speciaal licht. Voor deze toepassingen 
werd de Dino-Lite met ultraviolet, infrarood, gepolariseerd en zelfs combinaties 
tussen deze verschillende verlichtingssoorten ontwikkeld. Een van de meest recente 
toevoegingen aan het assortiment is een Dino-Lite met stroboscopisch licht. De 
stroboscopische technologie maakt het mogelijk om snel bewegende objecten 
op eenvoudige wijze te fotograferen. Enkele gebruiksvoorbeelden zijn: het real 
time monitoren van productieprocessen, het observeren van levende wezens in 
laboratoria of in de klas, en vele andere toepassingen die met snel bewegende 
objecten te maken hebben.

Dino-Lite met speciaal licht

Toepassingen
> Detectie van vervalste 

documenten, forensisch
> Kunst-, antiek- en 

papierrestauratoren / 
-verzamelaars 

> Toepassingen met snel 
bewegende objecten

> Real time monitoren van 
productieprocessen

> Wetenschappelijk onderzoek / 
laboratoria

AM4113T-FVW

Ook beschikbaar 
zonder UV-retourfi lter 
en met andere UV 
golfl engtes

AM4113TL-FVW

Ook beschikbaar 
zonder UV-retourfi lter 
en met andere UV 
golfl engtes

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

DOORLOPEND 
~10x - 90x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

UV-LEDs 
390~400 nm

SCHAKELBAAR 
TUSSEN WITTE / 
UV LEDs

SCHAKELBAAR 
TUSSEN WITTE / 
UV LEDs

SCHAKELBAAR 
UV/IR LEDS

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

UV-LEDs 
390~400 nm

AD413T-I2V

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

VERWISSELBARE 
KAPPEN

AM413FIT/ FI2T

Ook beschikbaar: 
AM413FI2T met 
~940 nm LEDs

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

INFRAROOD 
LEDs ~850 nm

INFRAROOD 
LEDs ~940 nm

AM4113FVT / FV2T

Ook beschikbaar: 
AM4113FV2T met 
~365 nm LEDs

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

UV-LEDs 
400 nm

UV-LEDs 
400 nm

AM3713TB

De hoge 
verversingsfrequentie 
(tot 60 beelden per 
seconde) maakt het 
mogelijk om snel 
bewegende objecten 
te fotograferen)

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VGA RESOLUTIE
640 x 480

STROBOSCOPISCH 
LEDs

VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOTVERGROTINGSSLOT

Deze modellen zijn ook beschikbaar in 
aluminium behuizing voor verbeterde 
bescherming en de beste look en feel.

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

STROBOSCOPISCH IR LICHT UV / IR LICHTUV LICHT
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AM4113T-CFVW

Om cyaan fl uorescentie 
te observeren 

430 nm emissiefi lter

AM4113T-YFGW

Om oranje tot rode 
fl uorescentie te 
bekijken

570 nm emissiefi lter

AM4113T-GFBW

Om Groen fl uorescent 
protein te bekijken

510 nm emissiefi lter

AM4113T-RFYW

Om oranje tot rode 
fl uorescentie te 
bekijken

610 nm emissiefi lter

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

FLUORESCEREND 
LEDs ~ 400 nm

FLUORESCEREND 
LEDs ~ 525 nm

FLUORESCEREND 
LEDs ~ 480 nm

FLUORESCEREND 
LEDs ~ 575 nm

VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOTVERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEITMEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0 USB 2.0USB 2.0 USB 2.0

FLUORESCEREND LICHT
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DIRECTE TV-AANSLUITING DIRECTE VGA AANSLUITING

AM4116ZT

Deze modellen zijn ook beschikbaar in 
aluminium behuizing voor verbeterde 
bescherming en de beste look en feel.

Voor het werken in omgevingen waar het gebruik van een computer niet gewenst is, 
of indien een real-time video stream noodzakelijk is, kan een Dino-Lite met DVI, VGA 
of direct TV-aansluiting de beste oplossing zijn. De Dino-Lite modellen met een VGA 
connector kunnen direct op een VGA computer monitor aangesloten worden en de 
TV modellen worden rechtstreeks op de TV aangesloten. Een groot voordel van de 
TV/VGA modellen is de hoge verversingsfrequentie van maximaal 60 beelden per 
seconde; ideaal in situatie waar real-time beelden van belang zijn, zoals het werken 
een PCB’s of wanneer objecten onder de microscoop bewogen dienen te kunnen 
worden.

Toepassingen
> Als het niet mogelijk is om een 

computer te gebruiken
> Als real-time beelden van 

belang zijn, zoals het werken 
met bewegende objecten

> Voor assemblage of reparatie 
werkzaamheden

> Gebruik op smartboard / 
interactief whiteboard / beamer

Dino-Lite High-Speed Real-Time 

AM4112PT

Voor algemene 
toepassingen

DIRECTE TV/RCA 
AANSLUITING

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

RESOLUTIE
628 x 586

AM4116T

DIRECTE VGA 
AANSLUITING

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

RESOLUTIE
800 x 600

AM4112PTL

DIRECTE TV/RCA 
AANSLUITING

DOORLOPEND 
~10x - 90x

RESOLUTIE
628 x 586

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

AM4112PZT

DIRECTE TV/RCA 
AANSLUITING

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

RESOLUTIE
628 x 586

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

AM4116TL

DIRECTE VGA 
AANSLUITING

DIRECTE VGA 
AANSLUITING

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

DOORLOPEND 
~10x - 90x

RESOLUTIE
800 x 600

RESOLUTIE
800 x 600

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOT VERGROTINGSSLOTVERGROTINGSSLOT
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HR DIRECTE VGA AANSLUITING HIGH DEFINITION INTERFACE/ DVI

Dino-Lite High-Speed Real-Time HD

AM5116T AM5116ZT AM5116ZTL

DIRECTE VGA 
AANSLUITING

DIRECTE VGA 
AANSLUITING

DIRECTE VGA 
AANSLUITING

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

RESOLUTIE
1024 x 768

RESOLUTIE
1024 x 768

RESOLUTIE
1024 x 768

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

DOORLOPEND 
~10x - 90x

AM5018MT 

High Defi nition 
Interface

AM5018MZT 

High Defi nition 
Interface

AM5018MZTL 

High Defi nition 
Interface

DVI 
AANSLUITING

DVI 
AANSLUITING

DVI 
AANSLUITING

HD
720 p

HD
720 p

HD
720 p

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

HIGH SPEED
REAL TIME

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

METALEN 
BEHUIZING

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

Alle Dino-Lite modellen met 
een aluminium behuizing zijn 
ESD veilig
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DERMASCOPE

DermaScope
MEDL4D 

Ook beschikbaar in 
robuuste metalen 
behuizing en/of met 
verwisselbare kappen

Ook beschikbaar: 
- DermaScope 

MEDL4DM, met vaste 
eindkap

Te gebruiken met 
DinoCapture of 
DermaVu software, 
zie pagina 22

DermaScope HR 
MEDL7D

Ook beschikbaar: 
- DermaScope HR 

MEDL7DM, met 
vaste eindkap

Te gebruiken met 
DermaVu software, 
zie pagina 22

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

VERSTELBAAR 
~20 - 200x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

METALEN 
BEHUIZING

De Dino-Lite digitale microscopen zijn een heel nieuw concept met producten 
voor vele verschillende markten. Met meer dan 100 verschillende modellen beslaat 
de Dino-Lite een breed scala aan toepassingen, veel meer dan de traditionele 
microscoop. Het assortiment Dino-Lite medische producten richt zich voornamelijk 
op medisch onderzoek van oren, ogen, huid en het gebit, maar is ook bruikbaar 
voor vele andere medische technieken, zoals natuurgeneeskunde en cosmetische 
onderzoeken. Alle Dino-Lite medische producten zijn medische apparaten Klasse 1 – 
volgens richtlijn 93/42/EEC (aangepast 2007/47/EC).

Toepassingen
> Dermatologisch onderzoek
> Onderzoek van het 

trommelvlies en de 
gehoorgang

> Oogonderzoek
> (Hoofd)huid onderzoek en 

analyse
> Telegeneeskunde
> Ook geschikt voor veterinair 

gebruik

Dino-Lite Medisch/ Life Sciences

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0 USB 2.0

TRICHOSCOPE

TrichoScope
MEDL4HM

Ook beschikbaar:
- TrichoScope basic 

MEDL3H
- TrichoScope without 

polarization fi lter 
MEDL4HMA

TrichoScope HR
MEDL7HM

TrichoScope 
Hoge vergroting
MEDL4HM4

VERSTELBAAR 
~400x - 470x

VERGROTINGSSLOT

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0

MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERGROTINGSSLOT

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0

1-2 DermaScope 3-4 TrichoScope

1

3

2

4

METALEN 
BEHUIZING
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OVERIG

IriScope
MEDL4R 

Uitgerust met 2 witte 
en 2 gele schakelbare 
LED's

VERSTELBAAR 
~10 - 20x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

CapillaryScope
MEDL4N5 

Ook beschikbaar: 
- CapillaryScope200

MEDL4N

VAST 
~500x

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

EARSCOPE

EarScope Basic
MEDL3E 

Wordt geleverd met 
disposable specula’s 
van 3, 4 en 5 mm

EarScope Pro
MEDL4E 

Wordt geleverd met 
disposable specula’s 
van 3, 4 en 5 mm

Ook beschikbaar:
- Pneumatische 

EarScope, MEDL4EP

VERSTELBAAR 
~20 - 30x

VERSTELBAAR 
~55 - 90x

VGA RESOLUTIE
640 x 480

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Alle Dino-Lite medische producten zijn 
medische apparaten Klasse 1 – volgens 
richtlijn 93/42/EEC (aangepast 2007/47/EC).

1-2 EarScope 3-4 CapillaryScope 5-6 IriScope

1 3 52 4 6
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Voor algemene toepassingen waar een hoge resolutie en geavanceerde hardware 
en software functies niet strikt noodzakelijk zijn is de Dino-Lite basic een goede 
keuze. Deze modellen zijn voordelig en eenvoudig te gebruiken, maar hebben wel 
de zelfde duurzaamheid en kwaliteit van de geavanceerdere Dino-Lite Pro modellen. 
Een basisversie van de DinoCapture software is meegeleverd met iedere Dino-Lite. 
De vergrotingsfactor van deze modellen ligt tussen 10~70x en rond 200x.

Dino-Lite Basic

AM2111

Voordelige keuze voor 
thuisgebruik

AM3113T

Voor geavanceerdere 
consumenten en 
semi-professionele 
toepassingen.

Toepassingen 
Voordelige en eenvoudig te 
gebruiken oplossing, voornamelijk 
voor thuis gebruik en semi-
professionele toepassingen, als:
> Primair en voortgezet onderwijs
> Hobbies (munten/postzegels/

mineralen)
> Drukwerk/textiel
> Amateurbiologie

1

3

2

4

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

VGA RESOLUTIE
640 x 480

4 WITTE NIET 
SCHAKELBARE LEDS

VGA RESOLUTIE
640 x 480

8 WITTE 
SCHAKELBARE 
LEDS

1 Antieke munt, 20x 
vergroot

2 Edelsteen, 200x 
vergroot

3 Vespula (wesp) kop, 
50 x vergroot

4 Oude nederlandse 
postzegel, 50x 
vergroot

MEETFUNCTIONALITEIT

USB 2.0 USB 2.0
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De ultieme oplossing in draagbare microscopie, een combinatie van een Dino-Lite 
digitale microscoop met hoge vergroting en een draagbare digitale recorder 
met een 5 inch LCD scherm De D15 LCD recorder is een lichtgewicht, compact 
inspectie apparaat met real time beeld/video opname mogelijkheden. Foto’s en 
video’s kunnen worden opgeslagen op de micro SD kaart, zodat ze makkelijk 
kunnen worden overgezet naar een PC met de USB kabel of SD kaart Een belangrijk 
instrument voor wetenschappelijk of medisch onderzoek op locatie, of voor 
kwaliteitscontrole in een productie omgeving. De D15 LCD recorder kan worden 
gebruikt met de speciale analoge Dino-Lite AMK modellen.

Toepassingen
Groot toepassingsgebied, vooral 
op plekken waar het onwenselijk of 
lastig is een computer of laptop te 
gebruiken.
> Wetenschappelijk/medisch 

veldonderzoek
> Inspectie in industrie/productie 

omgeving 
> Forensisch veldonderzoek
> Biologisch veldonderzoek

Dino-Lite Mobile

AMK4012T-D15

A /V-aansluiting 
meegeleverd voor 
aansluiting op een TV

Geweldige oplossing 
voor veldonderzoek

AMK4012ZT-D15

A /V-aansluiting 
meegeleverd voor 
aansluiting op een TV

Prima oplossing 
voor het werken met 
refl ecterende objecten 
(metaal, plastic, 
elektronica, juwelen 
enz.)

AMK4012TL-D15

A /V-aansluiting 
meegeleverd voor 
aansluiting op een TV

Ideale model voor 
het werken onder 
de microscoop 
(bijvoorbeeld reparatie/
precisie montage 
taken)

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

DOORLOPEND 
~10x - 90x

VERSTELBAAR 
~10 - 70x & 200x

4 -15 cm

LANGE 
WERKAFSTAND

POLARISATOR 
ANTI-REFLECTIE

DIRECTE TV/RCA 
AANSLUITING

5 INCH 
LCD SCHERM

DIRECTE TV/RCA 
AANSLUITING

5 INCH 
LCD SCHERM

DIRECTE TV/RCA 
AANSLUITING

5 INCH 
LCD SCHERM

D15 LCD recorder

- Output van de afbeeldingen: JPG/ JPEG formaat
- Output van de video’s: MPEG-AVI video’s 
- 5.0” LCD scherm
- Scherm resolutie: 800x480
- Afbeeldingen resolutie: max 720x576
- Opslag op micro SD kaart (tot 32 GB), inclusief 

4 GB micro SD kaart
- USB poort om direct gegevens over te zetten 

naar een PC
- Afmetingen van de recorder: 

13,1 cm x 8,6 cm x 1,8 cm
- Gewicht van de recorder: 200 gram
- Oplaadbare Li- batterij met 3200 mAh
- Menutaal: Engels/Frans/Duits/Spaans/

Nederlands
- PC besturingssysteem: Windows en Macintosh
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STANDAARD OCULAIR CAMERA'S

Met de Dino-Lite oculaircamera’s kan de conventionele microscoope worden 
geconverteerd naar een digitale microscoop. U kunt eenvoudig het oculair van de 
traditionele microscoop vervangen door de DinoEye oculaircamera en deze via 
USB op de computer aansluiten. De DinoEye TV modellen kunnen direct op de TV 
worden aangesloten. Met de meegeleverde special DinoCapture software heeft 
u een professionele softwareomgeving voor beeld en video verwerking inclusief 
gecalibreerde meetfunctionaliteit (alleen USB modellen).

DinoEye Oculaircamera’s

AM4023

Voordelige keuze 
voor het digitaliseren 
van bestaande 
microscopen

Toepassingen
Kan worden gebruikt om bijna al 
uw huidige optische toestellen, 
zoals conventionele microscope 
of endoscopen te digitaliseren. De 
toestellen dienen voorzien te zijn 
van een C-Mount connector of een 
oculair (max. 36 mm).

AM4023X

Flexibel model, 
te gebruiken op 
verschillende 
oculairmaten

AM422PX

Flexibel model, 
te gebruiken op 
verschillende 
oculairmaten

AM423U

Te plaatsen over een 
bestaand oculair met 
een maximale diameter 
van 36 mm

Past op vrijwel ieder 
type microscoop

AM4023CT

Kan worden 
gemonteerd op een 
endoscoop met een 
C-mount adapter

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

1.3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

RESOLUTIE
628 x 586

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

PAST OP 23 mm 
OCULAIRS

AAN TE SLUITEN 
OP C-MOUNT 
ADAPTER

PAST OP 23, 30 EN 
30,5 mm OCULAIRS

PAST OP 23, 30 EN 
30,5 mm OCULAIRS

DIRECTE TV/RCA 
AANSLUITINGUSB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
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HOGE RESOLUTIE OCULAIR CAMERA’S ACCESSOIRES

DinoEye Oculaircamera’s HR 5 megapixel

AM7023 AM7023B AM7023CT

Kan worden 
gemonteerd op 
een endoscoop in 
combinatie met een 
C-mount koppelstuk.

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT MEETFUNCTIONALITEIT

PAST OP 23 mm 
OCULAIRS

PAST OP  30 EN 
30,5 mm OCULAIRS

AAN TE SLUITEN 
OP C-MOUNT 
ADAPTER

Voor de beste meetresultaten 
wordt het aanbevolen altijd een 
kalibratie te doen.

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Het C-mount koppelstuk wordt 
gebruikt om een DinoEye Oculair 
camera te verbinden met een 
endoscoop. De C-mount adapter 
heeft een standaard buitendraad 
van 25 mm. 

1

2

1 Celstructuur 
weergegeven met de 
oculaircamera 

2 Tilia stem weergeven 
met oculaircamera



18

MS52B

Heavy duty statief met fl exibele arm. 
(Ook beschikbaar met tafelbasis 
MS52BA2)

MS35BE

Metalen statief, verticale 
positionering, ESD veilige versie

MS36B

Als de MS35B, maar met een extra 
horizontale arm

MS34B

Tafel statief met verticale 
positionering: Precisie in focus 
en een stabiele weergave in een 
compact design

MS36BE

Metalen statief, verticale en 
horizontale positionering, ESD veilige 
versie

MS33W

Rond metalen statief met 
zwanenhals

MS35B

Vierkante metalen voet met verticale 
buis en een houder voor de Dino-Lite 
houder die in verschillende hoogtes 
instelbaar is

MS23B

Statief met fl exibele zwanenhals en 
klem voor bureaubladbevestiging

MS09B

Een bijzonder draagbaar ministatief 
dat de Dino-Lite op z'n plaats houdt 
wanneer dat nodig is.

MSAK810

Instelbare fl exibele arm, te 
bevestigen aan de verticale zuil van 
de MS35B/MS36B statieven

MS12C

Transparante tafelhouder met 
2 variabele afstandhouders

Een stabiel en betrouwbaar statief is een must-have voor uw Dino-Lite hoge precisie 
digitale microscoop. Een breed scala aan statieven, kappen, microscoop tafels en 
andere accessoires wordt aangeboden. Van voordelige basisstatieven tot een stevig 
statief met metalen basis. Of van een geavanceerde X/Y tafel tot een backlight met 
USB aansluiting. Alle originele Dino-Lite accessoires zijn gemaakt met dezelfde hoge 
ontwerp- en materiaalkwaliteit.

MS16C

Objecthouder met verschillende clips

Accessoires
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MS25X

Robuuste inspectie draaitafel

MSAA502

Multifunctionele adapter / 
lichtscherm

SW-F1

Voetpedaal accessoire. Biedt de 
mogelijkheid om een foto te maken 
met de voet

MS-W1

Speciaal statief voor cylindrische 
oppervlakken of om over vlakke 
oppervlakten te rollen

KM-01 Focus Control

Met de KM-01 kan de vergroting 
van de Dino-Lite bestuurd worden 
zonder de microscoop aan te hoeven 
raken. Dit is vooral handig wanneer 
de Dino-Lite gedurende het gebruik 
niet bereikbaar is

BL-ZW1

Backlight met ingebouwde, traploos 
instelbare polarizer, gevoed via USB 
of per adapter

Kapjes voor de AD-serie

Naast de standaard kapjes die 
worden meegeleverd met de 
microscopen, zijn er verscheidene 
extra kapjes beschikbaar. Zoals open, 
gesloten kapjes of gepolariseerde 
kapjes voor algemene toepassingen, 
en vele bijzondere kapjes speciaal 
ontwikkeld voor specifi eke taken

FC-L-MA1

Spiegel-opzetstuk voor AD modellen 
met lange werkafstand

SL-ZW1

Gepolariseerd USB licht met 
zwanenhals

MS15X

Geavanceerde X/Y tafel, met zeer 
precieze X/Y instellingen en 360 
graden rotatie

Diff users 

De diff user is een handige 
toevoeging voor de Dino-Lite 
digitale microscopen die voor een 
gelijkmatige spreiding van het licht 
zorgen. Daarmee worden hinderlijke 
refl ecties op glanzende objecten 
geminimaliseerd

FC-L-TB1

Buis-opzetstuk voor AD modellen 
met lange werkafstand
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Een professionele, betrouwbare software omgeving is van vitaal belang bij het 
werken met een computer accessoire als een USB microscoop. Alle Dino-Lite USB 
producten worden geleverd met een in-house ontwikkeld softwarepakket. De 
DinoCapture software wordt constant verder ontwikkeld, is gratis voor Dino-Lite 
gebruikers en is voorzien van een automatische update functie. Dino-Lite software 
is beschikbaar voor Windows en Macintosh computers. De Dino-Lite software is 
intuïtief, gebruiksvriendelijk en kan vrijwel zonder training gebruikt worden. Gratis 
online en e-mail support is beschikbaar voor alle Dino-Lite gebruikers.

Talen
De DinoCapture 2.0 software is beschikbaar in vele talen, 
zoals: Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Japans, Portugees, 
Italiaans, Russisch, Nederlands, Grieks, Hongaars, Pools, 
Roemeens, Zweeds, Fins, Deens, Tsjechisch, Kroatisch, Noors, 
Turks.

SDK, Software Development Kit
Dino-Lite biedt een Software Development Kit die ontwik-
kelaars de mogelijkheid biedt om eenvoudig de Dino-Lite 
te integreren. Het werkt met alle Windows-compatibele 
apparaten en biedt complete controle over de LEDs en de 
Microtouch van de Dino-Lite. Ook biedt het eenvoudig te 
gebruiken tools voor kleurextractie, real time binary image, 
beeldvergelijking, etc. De SDK is gratis beschikbaar voor 
Dino-Lite partners en gebruikers.

Dino-Lite software

Dino-Lite 2.0 
Compatible met: Windows XP®, 

Windows Vista®, Windows 7®
Windows 8®

SDKDinoXcope 
Compatibel met Mac OSX®

Belangrijkste software eigenschappen
> Opslaan van foto’s, video’s en time lapse video’s
> Opslaan van beelden in verschillende formaten
> Geavanceerde beeldverwerking
> lijn, radius, cirkel, 3-punts cirkel, hoek etc.
> Metingen op gemaakte foto’s of live beelden
> Calibratie
> Email integratie 
> Het toevoegen van notities en markeringen op 

afbeeldingen
> Skype/MSN integratie voor real-time online samenwerking 

met leveranciers, klanten of collega’s
> Mogelijkheid om meerdere Dino-Lite microscopen aan te 

sluiten.
> Lichtinstellingen in de software in te stellen
> IP-functionaliteit voor het op afstand bekijken van 

microscopische beelden
> Barcode/QR code herkenning functionaliteit
> GPS-integratie
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DPM analyse software
De DPM analyse software (ontwikkeld door FIBRO System AB, onderdeel van de TMI 
Group) is een softwarepakket ontwikkeld voor het analyseren/ testen van fysieke 
eigenschap die voldoen aan de geldende ISO/ IEC 13660:1997/ E normen. Op het 
moment is de DPM Analyse software beschikbaar voor 3 sectoren. 

Third party software

Alle Dino-Lite USB producten worden geleverd met de DinoCapture en DinoXcope 
software, deze uitstekende en stabiele software is door de eigen software afdeling 
ontwikkeld en biedt functionaliteit die de voor de meeste toepassingen geschikt 
zijn. Specifieke toepassingen of gespecialiseerde markten hebben vaak behoefte 
aan extra functionaliteit. Om de marktbehoefte voor te blijven zijn we constant op 
zoek naar mogelijkheden om de Dino-Lite microscopen te integreren met nieuwe en 
gespecialiseerde softwarepakketten. Hierdoor is de combinatie tussen de Dino-Lite 
hardware en software nog meer geschikt voor de hoge eisen die worden gesteld 
door bijvoorbeeld de industriële of de medische markten. 

DPM Print & Paper
> Automatische kalibratie van schaal 

en achtergrond correctie
> Handmatig meten van afstanden, 

hoeken, cirkels en afgesloten zones
> Automatische classificatie en 

detectie van stippen & satellieten, 
lege ruimten, voor-en achterranden 
en vormen

> Vlekken en korreligheid functie

Doelmarkten 
Alle bedrijven die actief zijn in de 
grafische industrie, zoals offset, flexo, 
digitaal drukwerk, textieldruk en zo 
verder. Of bedrijven in de pulp-en 
papierindustrie.

DPM Verf & lakken 
> Automatische kalibratie van schaal 

en achtergrond correctie
> Handmatig meten van afstanden, 

hoeken, cirkels en afgesloten zones
> Buchholz indentation
> Cross cut adhesion 
> Byko-cut film thickness
> Cupping test
> Duro-Test hardness
> Coating defects
> Colour mottle
> Colour check (24-bit)

Doelmarkten
Bedrijven zoals autofabrikanten, 
schilderen schilderbedrijven, 
leveranciers van verf en testlaboratoria.

DPM Textiel
> Automatische kalibratie van schaal 

en achtergrond correctie
> Handmatig meten van afstanden, 

hoeken, cirkels en afgesloten zones
> Cleanliness
> Stain spreading
> Stain saturation
> Abrasion test
> Colour mottle
> Colour bleeding
> Colour check (24-bit)

Doelmarkten
Textielfabrikanten, textiel laboratoria 
en fabrikanten van wasmachines, 
detergentia en textiel verbindingen.

Technische specificaties van de DPM-software:
> Compatibel met Windows XP, Windows Vista (32 en 64), Windows 7 (32 en 64), 

Windows 8
> Talen: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Russisch, 

Fins, Zweeds, Koreaans, Chinees, Japans
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Third party software

DermaVu
DermaVu is een krachtige en meertalige oplossing voor een 
breed scala van dermatologische toepassingen. De kern 
van het DermaVu systeem bestaat uit een professionele 
dermatologische softwareoplossing in combinatie met een 
Dino-Lite digitale DermaScope. De Dino-Lite Dermascope 
is zowel een handheld videocamera als en een digitale 
microscoop.

DermaVu biedt de gebruiker de mogelijkheid om diverse 
vitale instellingen te wijzigen zoals resolutie, contrast, kleur 
of helderheid. De belangrijkste dermatologische functies 

zijn een elektronisch patiëntendossier, het snel opzoeken 
van patiëntgegevens, body mapping, het toewijzen van 
moedervlekken, het vergelijken van gemaakte afbeeldingen, 
het monitoren van huidaandoeningen en het printen en 
exporteren van medische rapporten.

Technische specifi caties DermaVu:
> Compatibel met Windows XP, Windows Vista (32 en 64), 

Windows 7 (32 en 64), Windows 8
> Talen: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands

Middels een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken invoerscherm kan de 
basis patiënteninformatie snel worden ingevoerd in het systeem. Vanuit één 
scherm kan de belangrijkste patiënteninformatie snel worden toegevoegd, 
gewijzigd of worden verwijderd Middels de functie snelle patiëntenregistratie 
hoeft slechts een beperkt aantal velden ingevuld te worden, de ontbrekende 
data kan in een later stadium worden toegevoegd.

De functie toewijzing van moedervlekken maakt het mogelijk om een 
moedervlek van de patiënt (naevi/moles) te categoriseren en toe te wijzen 
aan een locatie op het lichaam. Voorbeelden van een aantal menselijke 
vormen worden meegeleverd (voorkant/achterkant, man/vrouw)

De functie eenvoudige beeldvergelijking is bedoeld voor het handmatig/ 
visueel vergelijken van 2 tot 4 beelden. De beelden gemaakt met de Dino-
Lite DermaScope kunnen eenvoudig worden verplaatst en gerangschikt 
ten behoeve van een visuele vergelijking door de dokter. Beelden kunnen 
worden opgeslagen voor later gebruik. 

Alle relevante 
data, inclusief 
foto's, kunnen 
in één keer 
worden afgedrukt 
middels een 
duidelijk en 
gedetailleerd 
PDF-rapport.
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Onderwijs

De Dino-Lite biedt met vergrotingen tot 
200x een prachtig zicht op de kleine 
wereld die normaal verborgen blijft. De 
AM2111 sluit je aan op een PC en richt 
je eenvoudig op het object. Geen 
glaasjes of preparaten maar je ziet het 
resultaat direct op het beeldscherm. 
Denk maar eens aan insecten, de 
structuur van materialen, drukwerk, 
electronica en nog veel meer. De 
AM2111 heeft de juiste prijs/kwaliteit 
verhouding voor gebruik in de klas 
door de leerlingen zelf.
Het model AM4113T of AM7013MT van 
de Dino-Lite is geschikt voor vertoning 
van beelden op grote schermen en het 
vastleggen van afbeeldingen op 
afdrukkwaliteit. Dit model heeft 
bovendien een knop om direct op de 
microscoop een afdruk te maken. In de 
Dino-Litesoftware kunnen met dit 
model bovendien metingen worden 
verricht. De AM4113T is het model voor 
de docent en in projectruimtes. Voor 
het maken van goede afbeeldingen 
met de Dino-Lite wordt het gebruik van 
een statief aanbevolen. Het MS33W 
statief is in alle richtingen verstelbaar 
door de zwanenhals. De Dino-Lite 
wordt in de bijgeleverde houder 
geplaatst en kan dan scherp gesteld 
worden. Voor nog meer precisie is de 
MS35B bedoeld.

De positie van de Dino-Lite 
kan verticaal nauwkeurig 
worden vastgezet en traploos 
worden aangepast met de 
verstelschroeven. 

Teledermatologie

De Nederlandse zorginstelling KSYOS 
TeleMedisch Centrum richt zich op 
ontwikkeling, onderzoek en invoering 
van TeleConsultatie in de reguliere 
gezondheidszorg. Ksyos werkt met ruim 
3500 huisartsen en 2000 medisch 
specialisten en paramedici in 
TeleCardiologie, TeleDermatologie, 
TeleOogheelkunde en 
TelePulmonologie.
Sinds begin 2011 biedt Ksyos de 
dienstverlening TeleDermatoscopie 
aan. Artsen die hiervan gebruik willen 
maken krijgen de mogelijkheid om 
hierbij gebruik te maken van een 
Dino-Lite digitale Dermascope, dit is 
voor de artsen een incentive om te 
starten met TeleDermatoscopie. De 
artsen ervaren de Dino-Lite als een 
bijzonder handzaam en eenvoudig te 
bedienen apparaat. De directe 
koppeling met de PC wordt als een van 
de belangrijkste voordelen ervaren, via 
een beveiligde web applicatie kan een 
huisarts dermatoscopische beelden 
naar de dermatoloog verzenden, 
inclusief patiëntgegevens en anamnese.

De artsen ervaren de Dino-Lite 
als een bijzonder handzaam en 
eenvoudig te bedienen 
apparaat

Juwelen industrie

Dino-Lite heeft een speciaal 
assortiment ontwikkeld voor de 
juweliersbranche. Speciaal ontwikkeld 
gepolariseerd licht maakt Dino-Lite de 
ideale oplossing voor de inspectie van 
en het werken met juwelen, horloges 
en edelstenen. Met de meegeleverde 
software (DinoCapture voor Windows 
en DinoXcope voor Macintosh) is de 
Dino-Lite een krachtig en eenvoudig te 
gebruiken hulpmiddel.
Een professionele oplossing voor 
inspectie, kwaliteitscontrole, 
classifi catie en het werken met juwelen, 
horloges, diamanten en edelstenen. Het 
assortiment modellen met lange 
werkafstand (tot 15 cm) biedt de 
mogelijkheid om onder de microscoop 
te werken. De ingebouwde regelbare 
polarizer reduceert de weerkaatsing op 
glanzende objecten. De Dino-Lite 
digitale microscopen zijn ontwikkeld 
voor een brede groep gebruikers.
In de diamant-, horloge- en juweliers 
branche kunnen de volgende 
doelgroepen worden onderscheiden:
> Horlogereparatie en Horlogemakers
> Gemmologen
> Diamantairs en Diamanthandelaren
> Diamantslijpers
> Juweliers
> Edelsteenverzamelaars

Speciaal ontworpen 
gepolariseerd licht maakt 
het een ideale oplossing voor 
inspectie van, en het werken 
aan, sieraden, horloges of 
edelstenen.

Dino-Lite in gebruik
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Industriële kwaliteitscontrole

De Dino-Lite is uitgegroeid tot een 
onmisbaar instrument voor 
kwaliteitscontrole in alle industrieën, en 
voor materiaal inspectie in 
verschillende bedrijfstakken. Dino-Lites 
zijn mobiel, makkelijk te gebruiken en 
veelzijdig voor on-the-job-
toepassingen. In plaats van een product 
of materiaal naar een grote microscoop 
verplaatsen, kunt u de Dino-Lite digitale 
microscoop meenemen naar elke klus. 
Miniaturisatie is een sleutelwoord in de 
productie voor de automobielindustrie, 
medische apparatuur, elektronica etc. 
Dino-Lite digitale microscopen 
ondersteunen dit proces met detail 
inspectie, foutdetectie, vergelijking en 
analyse, nabewerking en nog veel meer. 
De Dino-Lite kan worden geïntegreerd 
met bestaande visualisatie- en 
besturingssoftware. Veel 
softwarebedrijven en in-house 
ontwikkelaars hebben al gebruik 
gemaakt van de gratis SDK. De 
Dino-Lite is echt het gebruik van 
microscopie in de industrie aan het 
herdefi niëren.

Met Dino-Lite, microscopie voor 
kwaliteitscontrole en precisie 
werk is beschikbaar op elke 
werkplek

Cultureel erfgoed

De Dino-Lite wordt door vele 
restauratoren in Europa gebruikt De 
Dino-Lite is een zeer handig hulpmiddel 
bij het classifi ceren, documenteren en 
uitvoeren van 
restauratiewerkzaamheden. Ook 
restauratieatelier Marjan de Visser 
maakt tot volle tevredenheid gebruik 
van de Dino-Lite.
“Bijvoorbeeld bij één schilderij was het 
onduidelijk of er op sommige plekken 
delen waren overschilderd en of de 
verfl aag in het verleden geleden had bij 
vernisafname. Er deed het verhaal dat 
in het verleden een goede bekende van 
de familie het schilderij als 
vriendendienst had gereinigd met een 
sterk zuur. Hierbij was wat fout gegaan, 
en om uit te zoeken wat er aan de hand 
was is het schilderij onderzocht met de 
microscoop op een vergroting van 45x.” 
Er is een compleet assortiment digitale 
microscopen beschikbaar om tegemoet 
te komen aan de verschillende eisen 
van restauratoren. beschikbaar om 
tegemoet te komen aan de 
verschillende eisen van restauratoren. 
Zo zijn er modellen met een lange 
werkafstand om onder de microscoop 
te kunnen werken, modellen met een 
extra hoge vergrotingsfactor van 500x 
om zelfs de kleinste details zichtbaar te 
maken, of modellen met UV/Infrarood 
licht om details in beeld te brengen die 
anders onzichtbaar zouden blijven.

De Dino-Lite is een zeer handig 
hulpmiddel bij het classi� ceren, 
documenteren en uitvoeren van 
restauratiewerkzaamheden.

Grafi sche industrie

Drukkerijen zijn enthousiast over de 
mogelijkheden van de Dino-Lite voor 
kwaliteitscontrole van drukwerk en 
papier. Niels Brügemann, eigenaar van 
Drukkerij Brügemann: “Met de Dino-Lite 
USB Microscoop kunnen we eenvoudig 
en zeer gedetailleerd drukwerk en 
off setplaten controleren! De Dino-Lite 
USB Microscoop is een uitstekende 
aanvulling op de oeroude loep die we 
al tientallen jaren gebruiken. De 
USB-microscoop vergroot tot 200x, 
hierdoor kunnen we eenvoudig en zeer 
gedetailleerd drukwerk controleren of 
bijvoorbeeld de papierstructuur 
beoordelen. Met een druk op de knop 
worden de afbeeldingen ook direct 
vastgelegd op de PC. Naast de controle 
van drukwerk kunnen we in de 
drukkerij ook de off setplaten op 
oneff enheden controleren.”
Volgens de productmanager supplies bij 
Tetterode-Nederland, maakt de 
Dino-Lite de communicatie over de 
technische aspecten van het grafi sche 
vak een stuk effi  ciënter. “Met de 
Dino-Lite kunnen we verder op de plaat 
of het drukwerk inzoomen, waardoor de 
oorzaak van een (druktechnisch) 
probleem sneller zichtbaar wordt. Vooral 
de mogelijkheid om de gemaakte foto’s 
te mailen maakt de communicatie over 
de technische aspecten van ons vak een 
stuk effi  ciënter.”

Met de Dino-Lite digitale 
microscopen heeft de gra� sche 
industrie een veelzijdige manier 
gevonden om het afdrukken, 
de drukplaten en de papier 
structuur te controleren.

Dino-Lite in gebruik
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Pro HR 5 Megapixel 
AM7013MT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 5 megapixel - wit - - - ✔

AM7013MZT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 5 megapixel - wit - ✔ - ✔

AM7013MZT4 USB 2.0 ✔ 400-470x 5 megapixel - wit - ✔ - ✔

AD7013MT USB 2.0 ✔ 20-200x 5 megapixel - wit ✔ - - ✔

AD7013MZT USB 2.0 ✔ 20-200x 5 megapixel - wit ✔ ✔ - ✔

AD7013MTL USB 2.0 ✔ 10-90x 5 megapixel ✔ wit ✔ - - ✔

Pro X Metalen Series
AM4013MT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - wit - - - ✔

AM4013MZT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - wit - ✔ - ✔

AM4013MTL USB 2.0 ✔ 10-90x 1,3 megapixel ✔ wit - - - ✔

AM4013MZTL USB 2.0 ✔ 10-90x 1,3 megapixel ✔ wit - ✔ - ✔

AM4013MT5 USB 2.0 ✔ 500x vast 1,3 megapixel - wit - - - ✔ Met diffuser
AM4013MZT4 USB 2.0 ✔ 400-470x 1,3 megapixel - wit - ✔ - ✔

Pro series
AM4113T USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - wit - - ✔ -
AM4113ZT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - wit - ✔ ✔ -
AM4113TL USB 2.0 ✔ 10-90x 1,3 megapixel ✔ wit - - ✔ -
AM4113TL-M40 USB 2.0 ✔ 5-40x 1,3 megapixel ✔ wit - - ✔ - Verbeterd gezichtsveld
AM4113T5 USB 2.0 ✔ 500x vast 1,3 megapixel - wit - - ✔ - Met diffuser
AM4113ZT4 USB 2.0 ✔ 400-470x 1,3 megapixel - wit - ✔ ✔ -
Pro2 verwisselbare 
kappen
AD4113T USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - wit - - ✔ -
AD4113ZT USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - wit - ✔ ✔ -
AD4113TL USB 2.0 ✔ 20-90x 1,3 megapixel ✔ wit - - ✔ -
AD4113ZTL USB 2.0 ✔ 20-90x 1,3 megapixel ✔ wit - ✔ ✔ -
AD4013MT USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - wit - - - ✔

AD4013MZT USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - wit - ✔ - ✔

AD4013MTL USB 2.0 ✔ 20-90x 1,3 megapixel ✔ wit - - - ✔

AD4013MZTL USB 2.0 ✔ 20-90x 1,3 megapixel ✔ wit - ✔ - ✔

Serie met speciaal licht
AM3713TB USB 2.0 ✔ 10-70x,200x VGA (640x480) - Wit, Stroboscopisch - - ✔ - Hoge snelheids camera
AM4113T-VW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV + Wit, Stroboscopisch - - ✔ - Schakelbaar, zonder filter
AM4113T-FVW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV + Wit, Stroboscopisch - - ✔ - Schakelbaar, met filter
AM4113T-FV2W USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 365nm UV + Wit, Stroboscopisch - - ✔ - Schakelbaar, met filter
AM4113TL-VW USB 2.0 ✔ 10-90x 1,3 megapixel ✔ 400nm UV + Wit, Stroboscopisch - - ✔ - Schakelbaar, zonder filter
AM4113TL-FVW USB 2.0 ✔ 10-90x 1,3 megapixel ✔ 400nm UV + Wit, Stroboscopisch - - ✔ - Schakelbaar, met filter
AM4013MT-VW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV + Wit, Stroboscopisch - - - ✔ Schakelbaar, zonder filter
AM4013MT-FVW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV + Wit, Stroboscopisch - - - ✔ Schakelbaar, met filter
AM4013MTL-VW USB 2.0 ✔ 10-90x 1,3 megapixel ✔ 400nm UV + Wit, Stroboscopisch - - - ✔ Schakelbaar, zonder filter
AM4013MTL-FVW USB 2.0 ✔ 10-90x 1,3 megapixel ✔ 400nm UV + Wit, Stroboscopisch - - - ✔ Schakelbaar, met filter
AM4113FVT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV - - ✔ - UV verlichting
AM4113FV2T USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 365nm UV - - ✔ - UV verlichting
AM413FIT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 850nm IR - - ✔ - Infrarood verlichting
AM413FI2T USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 940nm IR - - ✔ - Infrarood verlichting

AD4113T-I2V USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - 400nm UV + 940nm IR, 
schakelbaar ✔ - ✔ - Schakelbaar UV/IR licht

AM4113T-GFBW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 480 nm groene - - ✔ - Fluorescerend licht
AM4113T-CFVW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400 nm cyaan - - ✔ - Fluorescerend licht
AM4113T-RFYW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 575 nm rood (MCherry) - - ✔ - Fluorescerend licht
AM4113T-YFGW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 525 nm oranje tot rood (DSRed) - - ✔ - Fluorescerend licht
High-Speed Real time
AM4112PT TV (PAL) - 10-70x,200x 628x586 - wit - - ✔ -
AM4112PZT TV (PAL) - 10-70x,200x 628x586 - wit - ✔ ✔ -
AM4112PTL TV (PAL) - 10-90x 628x586 ✔ wit - - ✔ -
AM4012MPT TV (PAL) - 10-70x,200x 628x586 - wit - - - ✔

AM4012MPZT TV (PAL) - 10-70x,200x 628x586 - wit - ✔ - ✔

AM4012MPTL TV (PAL) - 10-90x 628x586 ✔ wit - - - ✔

AD4112PTL TV (PAL) - 20-90x 628x586 ✔ wit ✔ - - -
AM4116T VGA (D-SUB) - 10-70x,200x 800x600 - wit - - ✔ -
AM4116ZT VGA (D-Sub) - 10-70x,200x 800x600 - wit - ✔ ✔ -
AM4116TL VGA (D-Sub) - 10-90x 800x600 ✔ wit - - ✔ -
AM4116ZTL VGA (D-Sub) - 10-90x 800x600 ✔ wit - ✔ ✔ -
AD4116T VGA (D-Sub) - 20-200x 800x600 - wit ✔ - ✔ -
AD4116TL VGA (D-Sub) - 20-90x 800x600 ✔ wit ✔ - ✔ -
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High-Speed Real time HD
AM5116T TV (PAL) - 10-70x,200x 1024x768 - wit - - - -
AM5116ZT TV (PAL) - 10-70x,200x 1024x768 - wit - ✔ - -
AM5116ZTL TV (PAL) - 10-90x 1024x768 ✔ wit - ✔ - -
AM5018MT DVI - 10-70x,200x HD 720p - wit - - - ✔

AM5018MZT DVI - 10-70x,200x HD 720p - wit - ✔ - ✔

AM5018MZTL DVI - 10-90x HD 720p ✔ wit - ✔ - ✔

Medisch/life sciences
DermaScope MEDL4D USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - wit ✔ ✔ ✔ - Medisch apparaat klasse 1
DermaScope HR MEDL7D USB 2.0 ✔ 20-200x 5 megapixel - wit - ✔ - ✔ Medisch apparaat klasse 1
TrichoScope MEDL4HM USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - - ✔ ✔ - Medisch apparaat klasse 1
TrichoScope HR MEDL7HM USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 5 megapixel - - ✔ - - Medisch apparaat klasse 1
TrichoScope Hoge 
vergroting MEDL4HM4

USB 2.0 ✔ 400-700x 1,3 megapixel - - ✔ ✔ - Medisch apparaat klasse 1

EarScope Basic MEDL3E USB 2.0 - 20-30x VGA (640x480) - wit - - - - Medisch apparaat klasse 1
EarScope Pro MEDL4E USB 2.0 ✔ 55-90x 1,3 megapixel - wit - - ✔ - Medisch apparaat klasse 1
Pneumatische EarScope 
MEDL4EP USB 2.0 ✔ 55-90x 1,3 megapixel - wit - - ✔ - Medisch apparaat klasse 1

CapillaryScope MEDL4N5 USB 2.0 ✔ 500x 1,3 megapixel - wit - - ✔ - Medisch apparaat klasse 1
CapillaryScope200 MEDL4N USB 2.0 ✔ 500x 1,3 megapixel - wit - - ✔ - Medisch apparaat klasse 1
IriScope MEDL4R USB 2.0 ✔ 10-20x 1,3 megapixel - wit/geel - - ✔ - Medisch apparaat klasse 1
Basis series
AM2111 USB 2.0 - 10-70x,200x VGA (640x480) - wit - - - - 4 LEDs
AM3113T USB 2.0 ✔ 10-70x,200x VGA (640x480) - wit - - - - Meting & Calibratie
Mobiele Series
AM4012PT- D15
AM4012PZT-D15
AM4012PTL-D15
DinoEye Oculairs
AM4023 USB 2.0 ✔ ✱ 1,3 megapixel - - - - - - Voor 23 mm oculair
AM4023CT USB 2.0 ✔ - 1,3 megapixel - - - - - - Voor C-Mount connector

AM423U USB 2.0 ✔ ✱ ✱ 1,3 megapixel - - - - - - Past over een oculair van max. 
36 mm

AM4023X USB 2.0 ✔ ✱ 1,3 megapixel - - - - - - Voor 23, 30 en 30,5 mm oculair
AM422PX TV (PAL) - ✱ 628x586 - - - - - - Voor 23, 30 en 30,5 mm oculair
DinoEye HR Oculairs
AM7023 USB 2.0 ✔ ✱ 5 megapixel - - - - - - Voor 23 mm oculair
AM7023B USB 2.0 ✔ ✱ 5 megapixel - - - - - - Voor 30 and 30,5 mm oculair
AM7023CT USB 2.0 ✔ - 5 megapixel - - - - - - Voor C-Mount connector
Accessoires
MS52B Heavy duty statief met flexibele arm. (Ook beschikbaar met tafelbasis MS52BA2)
MS36B Metalen statief, verticale en horizontale positionering
MS36BE Metalen statief, verticale en horizontale positionering, ESD veilige versie
MS35B Metalen statief, verticale positionering
MS35BE Metalen statief, verticale positionering, ESD veilige versie
MS34B Tafel statief met verticale positionering
MS33W Flexibel tafelstatief met metalen basis
MS25X Robuuste inspectie draaitafel
MS23B Flexibel zwanenhalsstatief met bureauklem
MS09B Tafelstatief, kleine open en gesloten basis
MS12C Transparante tafelhouder met 3 vaste kijkafstanden
MS15X X/Y tafel, voor stand alone gebruik of in combinatie met MS35B/MS36B
MS16C Objecthouder
MS-W1 Rolstatief voor inspectie van vlakke of cylindrische oppervlakken
BL-GC1 Juwelenhouder voor Backlight (BL-ZW1)
BL-ZW1 Backlight met draaibare polarizer
MSAH352 Siliconen Beschermhoes
MSAA502 Multifunctionele adapter / lichtscherm
FC-L-MA1 Spiegel-opzetstuk voor AD modellen met lange werkafstand (AD4113TL/AD4116TL/AD4112PTL/AD4013MTL/AD4013MZTL/AD7013MTL etc.)
FC-L-TB1 Buis-opzetstuk voor AD modellen met lange werkafstand (AD4113TL/AD4116TL/AD4112PTL/AD4013MTL/AD4013MZTL/AD7013MTL etc.)
MS30X Instelbare flexibele arm voor MS35B/MS36B
MSAK810 Instelbare exibele arm voor MS35B/MS36B
SL-ZW1 USB Sidelight met zwanenhals
SW-F1 USB voetpedaal
KM-01 Focus control
AD Kapjes Diverse extra kapjes

✱ Deze modellen van DinoEye hebben een ingebouwde vergrotingsfactor tussen de 60-80x, afhankelijk van de configuratie. 
✱✱ Deze modellen van DinoEye hebben een ingebouwde vergrotingsfactor tussen de 6-8x, afhankelijk van de configuratie.
 Voor de beste meetresultaten wordt het aanbevolen altijd een kalibratie te doen.
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