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KERN

FPS

ODC 872 1,3 MP USB 2.0 7,5 – 12,5 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 874 3 MP USB 2.0 3 – 7,5 CMOS 1/2,7" Win XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 881 5 MP USB 3.0 15 – 30 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10

 
 
 
KERN

FPS

ODC 895 2 MP USB 2.0 15 – 30 CMOS 1/3,2“ Win XP, Vista, 7, 8, 10 10×, 200×  

ODC-87, ODC-88

ODC 895

Microscope cameras & Softwarewww.kern-sohn.com · Order hotline +49 7433 9933 - 0

Features

 · With the KERN eyepiece cameras you can 
convert your standard microscope to a digital 
microscope, by replacing one eyepiece 
of your non-digital microscope with an 
eyepiece camera and connect this to your 
computer via USB

 · The universal eyepiece can be connected to 
the microscope as well as to a laptop or PC 
using the USB cable (2.0 or 3.0, see table)

 · The power supply is through the USB cable, 
which means that no additional power 
supply is required

 · Your daily work is made significantly easier 
with the very best synchronisation, a high 
frame rate as well as stable image perfor-
mance together with our software

 · As well as the camera, the delivery includes 
a simplified version of our multi-lingual camera 
software Microscope VIS KERN OXM 901, 
a USB cable (Length: 1,5 m) and an object 
micrometer to calibrate the software

Features

 · The USB hand-held microscope is designed 
for rapid and simple observations. Ideally 
suited for coins, plants, insects and skin 
samples for all hobby scientists, children 
and students

 · With the USB microscope you can easily 
adjust the magnification to suit all  
conventional samples. The zoom range  
can be adjusted to a magnification of 10× 
as well as 200×

 · The eight LEDs fitted in the ring shape 
ensure strong and effective illumination of 
your sample. Use the adjustment wheel on 
the cable to control the illumination setting

 · As well as the camera, you will also find a 
simplified version of our multi-lingual camera 
software Microscope VIS KERN OXM 901 
included with delivery

 · There are two stands available for you to 
use as a column

 · Cable length: 1,4 m

Stand with focus wheel:

 · Work area: 150×80mm
 · Focus range: 60 mm
 · Overall dimensions: 150×80×135 mm

Eyepiece cameras – USB 2.0/3.0 KERN ODC-87 · ODC-88

USB microscope – USB 2.0 KERN ODC-89
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Focus wheel 8× LED

Eyepiece camera fixed into the tube

The digital USB microscope for rapid testing or for hobby use

STANDARD

STANDARD

Order Hotline: Go to back page of catalogue



KERN Piktogram

360°-ban
elforgatható 
mikroszkóp fej

Monokuláris mikroszkóp
Egy okulárral szerelt mikroszkóp

Binokuláris mikroszkóp
Két okulárral szerelt mikroszkóp

Trinokulár mikroszkóp
Két okulárral + kamera csatlakozási 
lehetőséggel ellátott mikroszkóp

Abbe Condenser  
Nagy numerikus apertúra, koncentrált 
fókusz és fény.

Halogén megvilágítás 
Éles, kontrasztos kép

LED megvilágítás
Hideg fényű, energiatakarékos, hosszú 
élettartamú megvilágítás

Felső megvilágítás
Nem áttetsző tárgyakhoz

Alsó megvilágítás
Áttetsző tárgyakhoz

Fluoerászkáló megvilágítás
Sztereó mikroszkópokhoz

Fluoreszkáló megvilágítás 
fénymikroszkópokhoz
100 W-os lámpa és szűrő

Fluoreszkáló megvilágítás 
fénymikroszkópokhoz
3 W-os LED megvilágítás szűrővel

Fénymező megvilágító egység
Nagyobb 
kontraszthoz

Sötétmező megvilágító egység
Nagyobb kontraszt indirekt 
megvilágításnál

Polarizációs egység
A fény polarizálásához

Végtelenített rendszer
Végtelenre korrigált optikai rendszer

Zoom nagyítás
Sztereó mikroszkópoknál

Telecentrikus rendszer
Sztereó mikroszkópókhoz, szemfáradás 
elkerüléséhez

Beépített skála
Okulárban

SD kártya
Adatok tárolásához

USB 2.0 digitális kamera
A képek közvetlen átviteléhez PC-re

USB 3.0 digitális kamera
A képek közvetlen átvitelére PC-re

WLAN adat interfész
A képek közvetlen átviteléhez mobil 
eszközökre

HDMI digitális kamera
Képek közvetlen átviteléhez külső 
megjelenítő eszközökre

PC szoftver
A mért értékek átvitelére és feldolgozására 
PC-re

Automatikus hőmérséklet kompenzálás 
10 °C és 30 °C közötti tartományban 
végzett méréseknél

Por és folyadék elleni védelmi fokozat 
IPxx besorolás szerint
A védelem konkrét fokozatát a piktogram 
mutatja

Elemes működés
Elemmel működő eszköz. Az elem típusa a 
terméknél van megadva

Újratölthető elemmel működés 
Újratölthető elem fogadására előkészített 
eszköz

Hálózati adapter
230V/50Hz EU szabvány szerint
Rendelésre GB, AUS, USA verzió

Hálózati működés
Eszközbe beépítve. 230V/50Hz EU 
szabvány. Rendelésre
GB, AUS, USA szabvány szerint

Kiszállítás
A szállítási időről a Precimer Kft.-től kérhet 
tájékoztatást.


