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Digitala mikroskop från Dino-Lite 
Dino-Lite digitala mikroskop ger en kraftfull, bärbar och 
funktionsrik lösning för mikroskopisk inspektion med upp 
till 500x förstoring och 5 megapixels upplösning. Högre 
bildkvalitet, bättre optik, funktionsrikare mjukvara med 
avancerade funktioner, ger användare av Dino-Lite en 
överlägsen lösning. 

Som uppfinnare av det handhållna digitala USB mikroskopet, 
är nu Dino-Lite marknadsledande som branschstandard för 
digitala handhållna mikroskop. Dino-Lite digitala mikroskop 
är oersättliga instrument för tusentals professionella företag 
och privatpersoner över hela världen. 

Med över 100 olika modeller erbjuder Dino-Lite-serien 
åtskilliga anslutningsmöjligheter: USB, TV eller VGA. Därtill 
finns varianter med specialbelysning, t.ex. ultraviolett eller 
infrarött ljus, och dessutom olika förstoringsgrader. Därtill 
finns varianter med specialbelysning, t.ex. ultraviolett eller 
infrarött ljus, och dessutom olika förstoringsgrader. Ett brett 
utbud avstativ och tillbehör kompletterar sortimentet och 
säkerställer därmed att Dino-Lites modeller erbjuder lösningar 
för att möta behoven hos alla typer av användare; allt från 
hobbyanvändare till de mest krävande yrkesanvändarna.

Alla dessa funktioner gör Dino-Lites digitala mikroskop 
idealiska lösningar för:
> Industriell inspektion för: kvalitetskontroller, översyner, 

reparationer, materialbrott
> Polisiär verksamhet: brottsbekämpning och 

äkthetskontroller Tryck- och textilindustri: 
> kvalitetskontroller, materialinspektioner, mätningar 

Skola & utbildning: 
> labbundervisning, presentationer, pedagogik
> Biologi: studier av växter och insekter
> Friskvård: undersökningar och analyser av öron, ögon, 

hud/hårbotten
> Hobbies: frimärken, mynt, målningar, antikviteter
> Och många fler...

Kompakt storlek, men ändå fulla med funktionalitet. Dino-
Lites digitala mikroskop är små tekniska underverk. För att du 
bättre skall förstå vilken modell som passar dina behov bäst, 
förklarar vi nedan de olika viktigare

Produktfamiljer:
> Dino-Lite Pro HR 5 megapixel  Sida 4

Dino-Lites 5-megapixel-modeller ger 5 megapixels 
upplösning (upp till 2592x1944 pixlar) och ger den högsta 
upplösningen av Dino-Lites alla modeller.

> Dino-Lite ProX med polerat metallhölje  Sida 5
Dino-Lites professionella sortimentet erbjuder kristallklar 
1,3 megapixels upplösning (1280x1024) ger fantastisk 
detaljrikedom i bilderna som både kan ses och sparas. 

> Dino-Lite Pro Sida 6
Dino-Lites professionella sortiment med 1,3 megapixels 
kamera (1280x1024 pixlar) och hölje i aluminiumlegering för 
ökat skydd och hållbarhet med oöverträffad kvalitetskänsla.

> Dino-Lite Pro2 Sida 7
Dino-Lite Pro2 serien har alla fördelar av den digitala 
mikroskop modellerna i Dino-Lite Pro-serien, plus 
ytterligare fördelar som utbytbara linsskydd.

> Dino-Lites varianter med specialbelysning  Sida 8
Många specialiserade tillämpningar inom vetenskap, 
kriminalteknik, medicinsk och teknisk forskning och 
inspektion, kräver särskild belysning, exempelvis 
ultraviolett, IR eller stroboskopiskt ljus.

> Dino-Lites mikroskop för 
höghastighetsbildtagning i realtid Sida 10
Dino-Lites modeller för TV/VGA-anslutningar ger en 
idealisk lösning i situationer där man inte kan, eller vill, 
använda en dator.

> Dino-Lite för life science  Sida 12
Här finner du Dino-Lites mikroskop såsom; DermaScope, 
EarScope, IriScope eller CapillaryScope. Alla Dino-Lites 
medicinska produkter är klassade enligt Medical Device 
Class 1 - Enligt direktiv 93/42/EEG modifierad 2007/47/EG.

> Dino-Lite Basic Sida 14
Dino-Lite Bas-serien erbjuder hög kvalitet i VGA-
upplösning (640x480 pixlar) för applikationer med en 
lägre budget.

> Dino-Lite Mobile Sida 15
För portabelt bruk är det ett Dino-Lite-mikroskop 
med hög förstoring sammankopplat en bärbar digital 
inspelningsenhet med en 5 tums LCD-skärm.

> Okularkameror  Sida 16
DinoEye är okular-kameror som ersätter mikroskopokular 
på traditionella mikroskop och ger en kostnadseffektiv 
lösning för att visa och fånga digitala bilder.

> Tillbehör  Sida 18
Stadiga och precisa stativ är ett måste för att fullt ut kunna 
nyttja dina Dino-Lite digitala USB-mikroskop. Alla Dino-
Litetillbehör är tillverkade med samma höga kvalitet och 
funktionalitet.
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Förklaring av funktionalitet
Anslutningar

USB 2.0 VGA (D-sub)
Ansluts direkt till en 
VGA-bildskärm

TV (PAL) 
Ansluts direkt till en TV, 
en projektor eller en 
digital tavla

DVI-anslutning
Ansluts direkt till en TV, 
en projektor eller en 
digital tavla

Förstoring

10 - 90x
Med långt arbetsavstånd 
(LWD)

10x ~ 70x & 200x
Låg, medel och hög 
upplösning, mångsidiga

20x - 200x
Dino-Lite Pro2-serien med 
utbytbara linsskydd

400 - 470x
Utökad förstoring, för 
specifi ka applikationer

500x fast
Fast förstoring, 
för specifi ka

Upplösning för USB-modeller

640 x 480 bildpunkter 
VGA

1,3 megapixel
1280 x 1024 bildpunkter

5 megapixel
2592 x 1944 pixlar

Belysningsalternativ

Vita lysdioder (LEDs) Polarisator Ultraviolett ljus (LEDs) Fluorescerande ljus

Infrarött ljus Stroboskopiskt ljus Kombinerat ljus

Arbetsavstånd

Standard arbetsavstånd 
För de fl esta uppgifter, mest mångsidiga lösningen

Långt arbetsavstånd 
Idealisk för arbete under mikroskop 
(dvs.reparation / precisionsmontering)

Linsskydd Hölje

Utbytbara linsskydd 
Linsskydd fi nns i fl era 
varianter; stängda, med 
polarisationsfi lter eller 
med en 45-graders spegel 
för sidvy.

Fasta linsskydd 
Mindre mångsidig men 
i vissa fall enklare att 
använda

Metallhölje 
För ökat skydd 
och hållbarhet 
med oöverträff ad 
kvalitetskänsla.

Hölje i komposit

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

FLUORESCERANDE 
LYSDIODER

JUSTERBAR
~400x - 470x

DVI-
ANSLUTNING

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

FAST
~500x

VGA-UPPLÖSNING
640 x 480

FYRA VITA 
LYSDIODER, EJ 
VÄXLINGSBARA

INFRARÖDA 
LYSDIODER

STANDARD 
ARBETSAVSTÅND

Utbytbara 
linsskydd

KONTINUERLIG
~10x - 90x

USB 2.0

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

STROBOSKOPISKA 
LYSDIODER

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

DIREKT 
VGA-ANSLUTNING

UV-LYSDIODER

VÄXLINGSBARA 
UV-/IR-LYSDIODER

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

METALLHÖLJE

JUSTERBAR
~20 - 200x

DIREKT TILL TV (PAL) 
RCA-ANSLUTNING
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AM7013MT 

Den nya standarden för 
digital mikroskopi

Bästa valet för alla 
möjliga tillämpningar

AM7013MZT

Bra lösning när 
man arbetar med 
refl ekterande föremål 
(metall, plast, elektronik, 
smycken etc.)

AD7013MT AD7013MZT AD7013MTL

Tillval: Adapter 
med vinklad spegel 
(FC-L-MA1) för 
inspektion under 90° 
vinkel

AM7013MZT4 

Bra lösning när 
man arbetar med 
refl ekterande föremål 
(metall, plast, elektronik, 
smycken etc.)

Dino-Lites modeller ur serien 7013 HR ger kristallklara bilder i högupplösning 
av högsta kvalitet. Den högupplösta sensorn på 5 megapixel gör det möjligt att 
återge mikroskopier av mycket god klass, på stora skärmar eller när du behöver 
zooma digitalt på din PC/Mac. Alla 7013-modellerna är tillverkade i en robust 
aluminiumlegering för att uppnå en fantastisk fi nish och ge god stabilitet. Med 
DinoCapture 2,0 programpaketet kan du sedan ta och spara bilder och videor, 
utföra tidsinställda video-inspelningar och utföra kalibrerade mätningar.

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

USB 2.0

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

JUSTERBAR
~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

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

JUSTERBAR
~20 - 200x

JUSTERBAR
~20 - 200x

Utbytbara 
linsskydd

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

Utbytbara 
linsskydd

KONTINUERLIG
~20x - 90x

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

JUSTERBAR
~400x - 470x

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

1 Detaljbild av en 
eurosedel

2 En vacker och 
glänsande ädelsten 

3 Kontroll av en liten 
plastdel

4 PCB-kontroll 

1

3

2

4

Tillämpningar
> Användning till ”smartboards”/

interaktiva ”whiteboards”/
projektorerr

> Storformatsutskrifter av 
mikroskopier

> Industriella tillämpningar som 
kräver kontroll av små toleranser

> Vetenskaplig forskning/
laboratorier

Dino-Lite Pro HR 5 megapixel

Utbytbara 
linsskydd

Alla Dino-Lites modeller med 
aluminiumhölje är ESD-säkra

METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE
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Dino-Lite ProX med polerat metallhölje

Tillämpningar
> Polisarbete: kontroll 

av förfalskningar och 
kriminaltekniska undersökningar

> Metallurgiska analyser
> Biologi och kemi
> Kontroll av utskriftskvalitet och 

textilier
> Utbildning och forskning

Dino-Lite digitala mikroskop används ofta i industriella miljöer med höga krav på 
hållbarhet och tillförlitlighet. Dino-Lite's ProX-modeller erbjuder även ett metallhölje 
för att erbjuda ökat skydd och hållbarhet. aluminiumhöljet ger ökat stabilitet med 
bästa utseende och känsla. Många av Dino-Lite's digitala mikroskop kan fås med 
metallhölje.

1 Kontroll av en 
metalldetalj 

2 Dino-Lite med 
metallhölje & stativ 
MS35B

3 Detalj av blomma
4 Kvalitetskontroll

1

3

2

4

AM4013MT

Avancerade 
mätfunktioner 
i programvaran

En av de mera 
populära modellerna 
för professionella 
tillämpningar

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

AM4013MZT

Bra val när du 
behöver arbeta under 
mikroskopet på blanka/
refl ekterande föremål

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

AM4013MTL

Idealisk för arbete 
under mikroskop 
(dvs.reparation/
precisionsmontering)

KONTINUERLIG
~10x - 90x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

AM4013MZT4

För tillämpningar där 
en hög förstoring och 
polarisering krävs

JUSTERBAR
~400x - 470x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

AM4013MZTL

Bra val när du 
behöver arbeta under 
mikroskopet på blanka/
refl ekterande föremål

KONTINUERLIG
~10x - 90x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

AM4013MT5

För tillämpningar där 
en hög förstoring krävs

FAST
~500x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

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

Alla Dino-Lites modeller med 
aluminiumhölje är ESD-säkra

METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE
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Dino-Lite Pro digitala USB-mikroskop ger professionella användare en hög 
bildkvalitet samt omfattande mätfunktioner till konkurrenskraftigt pris. Den 
1,3 megapixel bildsensorn ger en hög upplösning och skarp bild, med stort synfält. 
Ett brett utbud av modeller fi nns i Pro-serien, t.ex. den mångsidiga AM4113T (med 
förstoringar på upp till 200x), till AM4113TL (förstoringar på upp till 90x och en långt 
fokalavstånd upp till 15 cm). För arbeten med refl ekterande föremål kan du välja 
AM4113ZT-modellen, eller AM4113ZT4-modellen med anpassningsbar polarisering. 
Det senare valet är också idealiskt när du behöver en mycket hög förstoring eftersom 
den är på hela 400-470x.

Dino-Lite Pro

Tillämpningar
> Industriellt: t.ex. kvalitetssäkring/

kontroll, montering, reparation, 
lödning, svetsning 

> Polisarbete: kontroll 
av förfalskningar och 
kriminaltekniska undersökningar

> Metallurgiska analyser
> Biologi och kemi
> Kontroll av utskriftskvalitet och 

textilier
> Utbildning och forskning

1 Olika lager av en 
tavelmålning, 
förstorade 470x

2 Ytskador på metall, 
med polarisator, 
förstorade 200x

3 Detalj av klocka, 
förstorad 20x

4 Saltkristaller vid en 
förstoring på 470x

1

3

2

4

AM4113T

En av de mera 
populära modellerna 
för professionella 
tillämpningar

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

FÖRSTORINGSLÅS

AM4113ZT

Bra val när du 
behöver arbeta under 
mikroskopet på blanka/
refl ekterande föremål

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

FÖRSTORINGSLÅS

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

AM4113TL-M40

Bästa valet när en låg 
förstoring krävs

JUSTERBAR
~5x - 40x

FÖRSTORINGSLÅS

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

AM4113T5

För tillämpningar där 
en hög förstoring krävs

FAST
~500x

FÖRSTORINGSLÅS

AM4113ZT4

Bra val när du 
behöver arbeta under 
mikroskopet på blanka/
refl ekterande föremål

JUSTERBAR
~400x - 470x

FÖRSTORINGSLÅS

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

AM4113TL

Idealisk för arbete 
under mikroskop 
(dvs.reparation/
precisionsmontering)

KONTINUERLIG
~10x - 90x

FÖRSTORINGSLÅS

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

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

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

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

Dessa modeller fi nns också 
i versioner med polerat metallhölje 
för utökad stabilitet och bästa 
utseende och känsla.

Också tillgängliga: 
- AM4113ZTL

Samma specifi kationer som för 
AM4113TL-modellen plus polarisatorn

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

Dino-Lite Pro2 serien har alla fördelar av den digitala mikroskop modellerna 
i Dino-Lite Pro-serien, plus ytterligare fördelar som utbytbara linsskydd. Linsskydd 
med en mängd funktioner erbjuds, t.ex. med polarisator för att begränsa refl ektioner 
från blänk, eller med en speciell spegel med 45 graders vinkel så att du kan 
inspektera objekt från sidan. Pro2 modellerna levereras med ett öppet och 
ett stängt linsskydd som standard. Ytterligare linsskydd fi nns som tillbehör.

Dino-Lite Pro2 med utbytbara linsskydd

Tillämpningar
> Industriellt: t.ex. kvalitetssäkring/

kontroll, montering, reparation, 
lödning, svetsning

> Polisarbete: kontroll 
av förfalskningar och 
kriminaltekniska undersökningar

> Metallurgiska analyser
> Biologi och kemi
> Kontroll av utskriftskvalitet och 

textilier
> Utbildning och forskning

AD4113T

Öppna och slutna 
linsskydd medföljer för 
ökad fl exibilitet

JUSTERBAR
~20 - 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

Utbytbara 
linsskydd

AD4113ZT

Öppna, slutna och 
polariserade linsskydd 
medföljer för ökad 
fl exibilitet

JUSTERBAR
~20 - 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

Utbytbara 
linsskydd

AD4013MT

JUSTERBAR
~20 - 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

Utbytbara 
linsskydd

AD4013MZT

JUSTERBAR
~20 - 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

AD4013MTL/MZTL

Alternativ: Löstagbar 45° 
spegel för att se objekt på 
sidorna - vid 90° vinkel

Modellen AD4013MZTL 
är utrustad med en 
polarisator

KONTINUERLIG
~20x - 90x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

Utbytbara 
linsskydd

AD4113TL

Öppet och slutet skydd 
ingår, perfekt för arbeten 
med händerna under lupp

KONTINUERLIG
~20x - 90x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

Utbytbara 
linsskydd

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

Utbytbara 
linsskydd

1 Inspektion av 
kretskort 

2 Löstagbar 45° spegel 
för att se objekt på 
sidorna - vid 90° 
vinkel

1

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

FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS

Dessa modeller fi nns också i versioner med polerat metallhölje för utökad 
stabilitet och bästa utseende och känsla.

2

Alla Dino-Lites modeller med 
aluminiumhölje är ESD-säkra

METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE
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Många specialiserade tillämpningar inom t.ex. kriminalteknik, medicin och teknisk 
forskning, kräver särskild belysning för att enklare upptäcka avvikelser. För dessa 
tillämpningar skapades Dino-Lite-modeller med ultraviolett ljus, infrarött ljus, 
fl uoroscerande ljus och till och med kombinationer av de olika typerna av belysning. 
Ett av de senaste tillskotten i sortimentet är en Dino-Lite med LEDs av stroboskop-typ. 
Stroboskoptekniken gör att du kan betrakta snabbrörliga/roterande objekt och ändå 
få knivskarpa bilder. Exempel på användningsområden är realtidsövervakning av 
produktionsprocesser, maskiner, vingar på insekter, o.s.v.

Lösningar med specialbelysning

Tillämpningar
> Polisarbete: kontroll 

av förfalskningar och 
kriminaltekniska undersökningar

> Konst/antikviteter och papper, 
konservatorer/samlare 

> Områden med snabba objekt 
i rörelse

> Realtidsövervakning av 
produktion

> Vetenskaplig forskning/
laboratorier

AM4113T-FVW

Finns även utan 
UV cut-off -fi lter 
och med andra 
UV-våglängder

AM4113TL-FVW

Finns även utan 
UV cut-off -fi lter 
och med andra 
UV-våglängder

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

KONTINUERLIG
~10x - 90x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

UV-LEDs 
390~400 nm

VÄXLINGSBARA 
UV-LYSDIODER/VITA 
LYSDIODER

VÄXLINGSBARA 
UV-LYSDIODER/VITA 
LYSDIODER

VÄXLINGSBARA 
UV-/IR-LYSDIODER

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

UV-LEDs 
390~400 nm

AD413T-I2V

JUSTERBAR
~20 - 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

Utbytbara 
linsskydd

AM413FIT/ FI2T

Också tillgängliga: 
AM413FI2T, med 
lysdioder på ~ 940 nm

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

Infraröd 
LEDs ~850nm

INFRARÖDA 
LYSDIODER 
~940nm

AM4113FVT/FV2T

Också tillgängliga: 
AM4113FV2T, med 
lysdioder på ~ 365 nm

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

UV-LEDs 
400 nm

UV-LEDs 
400 nm

AM3713TB

Hög 
uppdateringsfrekvens 
(upp till 60 bilder per 
sekund) gör det möjligt 
att ta skarpa bilder på 
snabbrörliga objekt

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

VGA-UPPLÖSNING
640 x 480

STROBOSKOPISKA 
LYSDIODER

FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅSFÖRSTORINGSLÅS

Dessa modeller fi nns också med metallhölje 
för utökad stabilitet och högsta fi nish.

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

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

STROBOSKOPISK IR-LJUS UV/IR-LJUSUV-LJUS

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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AM4113T-CFVW

För att kunna uppfatta 
cyan fl uorescens 

Emissionsfi lter på 
430 nm

AM4113T-YFGW

För att kunna uppfatta 
orange till röd (DSRed) 
fl uorescens

Emissionsfi lter på 
570 nm

AM4113T-GFBW

För att kunna uppfatta 
grön fl uorescens (GFP)

Emissionsfi lter på 
510 nm

AM4113T-RFYW

För att kunna uppfatta 
röd fl uorescens 
(Mcherry)

Emissionsfi lter på 
610 nm

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

JUSTERBAR
~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

FLUORESCERANDE 
LYSDIODER ~ 400 nm

FLUORESCERANDE 
LYSDIODER ~ 525 nm

FLUORESCERANDE 
LYSDIODER ~ 480 nm

FLUORESCERANDE 
LYSDIODER ~ 575 nm

FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅSFÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

USB 2.0 USB 2.0USB 2.0 USB 2.0

FLUOROSCERANDE LJUS

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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DIREKT TV-ANSLUTNING DIREKT VGA-ANSLUTNING

AM4116ZT

Dessa modeller fi nns också med metallhölje 
för utökad stabilitet och högsta fi nish.

För arbete i miljöer där du inte kan eller vill använda en dator, kan ett USBmikroskop 
med en direkt TV eller VGA-anslutning vara en bra lösning. Dino-Lite serien med 
VGA-kontakt kan anslutas direkt till en datorskärm (VGA-skärm) och de med en 
videokontakt, kan anslutas direkt till en TV eller projektor. En stor fördel med 
TV-/VGA-modellerna är att de erbjuder en hög bildhastighet på upp till 60 bilder 
per sekund. Idealiskt i situationer där bilder i realtid är viktiga; till exempel vid 
arbete med kretskort eller när objekt måste kunna fl yttas runt under mikroskopet.

Tillämpningar
> För användning i miljöer eller vid 

tillfällen då du inte kan eller inte 
vill använda en dator

> När realtidsbilder är viktiga och 
när man arbetar med rörliga 
objekt

> Vid montering- eller reparationer
> Använd tillsammans med 

smartboards/interaktiva 
whiteboards/projektorer

Dino-Lites mikroskop för 
höghastighetsbildtagning i realtid 

AM4112PT

För allmänna 
Användningsområden 

DIREKT TILL TV (PAL) 
RCA-ANSLUTNING

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

Upplösning
628 x 586

AM4116T

DIREKT 
VGA-ANSLUTNING

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

Upplösning
800 x 600

AM4112PTL

DIREKT TILL TV (PAL) 
RCA-ANSLUTNING

KONTINUERLIG
~10x - 90x

Upplösning
628 x 586

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

AM4112PZT

DIREKT TILL TV (PAL) 
RCA-ANSLUTNING

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

Upplösning
628 x 586

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

AM4116TL

DIREKT 
VGA-ANSLUTNING

DIREKT 
VGA-ANSLUTNING

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

KONTINUERLIG
~10x - 90x

Upplösning
800 x 600

Upplösning
800 x 600

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅS FÖRSTORINGSLÅSFÖRSTORINGSLÅS

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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DIREKT VGA-ANSLUTNING MED HÖG RESOLUTION GRÄNSSNITT/DVI MED HÖG DEFINITION

Dino-Lites mikroskop för 
höghastighetsbildtagning i realtid HD

AM5116T AM5116ZT AM5116ZTL

DIREKT 
VGA-ANSLUTNING

DIREKT 
VGA-ANSLUTNING

DIREKT 
VGA-ANSLUTNING

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

Upplösning
1024 x 768

Upplösning
1024 x 768

Upplösning
1024 x 768

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

KONTINUERLIG
~10x - 90x

AM5018MT 

Gränssnitt Med Hög 
Defi nition

AM5018MZT 

Gränssnitt Med Hög 
Defi nition

AM5018MZTL 

Gränssnitt Med Hög 
Defi nition

DVI-
ANSLUTNING

DVI-
ANSLUTNING

DVI-
ANSLUTNING

HD
720 p

HD
720 p

HD
720 p

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

HÖGHASTIGHET-
SBILDTAGNING 
I REALTID

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

METALLHÖLJE METALLHÖLJE METALLHÖLJE

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

Alla Dino-Lites modeller med 
aluminiumhölje är ESD-säkra

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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DERMASCOPE

DermaScope
MEDL4D 

Finns även i robust 
metallhölje och/
eller med utbytbara 
linsskydd

Också tillgängliga: 
- DermaScope 

MEDL4DM, med fasta 
ändlock

Används med 
programvaran 
DinoCapture eller 
DermaVu (se sidan 22)

DermaScope HR 
MEDL7D

Också tillgängliga: 
- DermaScope HR 

MEDL7DM, med fasta 
ändlock

Används med 
programvaran 
DinoCapture 
(se sidan 22)

JUSTERBAR
~20 - 200x

JUSTERBAR
~20 - 200x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

METALLHÖLJE

Dino-Lite digitala USB-mikroskop, med mer än 100 olika modeller, täcker ett brett 
spektrum av användningsområden, långt fl er än traditionella USB-mikroskop. De 
medicinska Dino-Lite varianterna är främst inriktade för medicinska undersökningar av 
öron, ögon, hud och tänder, men är också användbara för andra medicinska områden, 
inklusive naturmedicin och kosmetiska undersökningar. Dino-Lite medicinska 
produkter är klassade enligt Medical Device Class 1 - Enligt direktiv 93/42/EEG 
modifi erad 2007/47/EG.

Tillämpningar
> Dermatologiska 

undersökningar
> Inspektion av trumhinna och 

hörselgång
> Ögonundersökning
> Undersökning och analys av 

hud/hårbotten
> Telemedicin
> Även användbart för 

veterinärbruk

Dino-Lite för life science 

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

USB 2.0 USB 2.0

TRICHOSCOPE

TrichoScope
MEDL4HM

Också tillgängliga:
- TrichoScope, 

grundmodell, 
MEDL3H

- TrichoScope, utan 
polarisationsfi lter, 
MEDL4HMA

TrichoScope HR
MEDL7HM

TrichoScope 
Hög förstoring
MEDL4HM4

JUSTERBAR
~400x - 470x

FÖRSTORINGSLÅS

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

USB 2.0

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

USB 2.0

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

FÖRSTORINGSLÅS

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

USB 2.0

1-2 DermaScope 3-4 TrichoScope

1

3

2

4

METALLHÖLJE

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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ÖVRIGT

IrisScope
MEDL4R 

Utrustad med 2 vita 
och 2 gula lysdioder, 
omkopplingsbara

JUSTERBAR
~10 - 20x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

CapillaryScope
MEDL4N5 

Också tillgängliga: 
- CapillaryScope200 

MEDL4N

FAST
~500x

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

EARSCOPE

TrichoScope, 
grundmodell, MEDL3E 

Levereras med 3, 4 
och 5mm spekula av 
engångstyp

EarScope Pro
MEDL4E 

Levereras med 3, 4 
och 5mm spekula av 
engångstyp

Också tillgängliga:
- EarScope, 

pneumatiskt, 
MEDL4EP

JUSTERBAR
~20 - 30x

JUSTERBAR
~55 - 90x

VGA-UPPLÖSNING
640 x 480

1,3 MEGAPIXEL
1280 x 1024

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Dino-Lite medicinska produkter är klassade 
enligt Medical Device Class 1 - Enligt direktiv 
93/42/EEG modifi erad 2007/47/EG

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

1 3 52 4 6

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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Dino-Lite Bas-serien är ett bra val för allmänna ändamål där hög upplösning och 
avancerad programvara inte är absolut nödvändiga. Dessa Dino-Lite modeller är 
mycket prisvärda och lätta att använda, men har fortfarande samma fi nish som de 
mera avancerade Dino-Lite produktserierna. En förenklad version av mjukvaran 
DinoCapture medföljer varje Dino-Lite i Bas-serien. USB-Mikroskopens förstoring 
går från 10 till 70x och upp till c:a 200x.

Dino-Lite Bas-serien

AM2111

Ekonomiskt val för 
hemmabruk

AM3113T

För mer avancerade 
utbildnings- och lättare 
industriapplikationer.

Tillämpningar 
Ekonomiskt och enkelt att 
använda, främst för hemmabruk 
och enklare professionella 
tillämpningar såsom
> Grundskola och gymnasium
> Hobbies (mynt/frimärken/

mineraler)
> Utskriftskvalitet/textilier
> Amatörbiologer

1

3

2

4

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

VGA-UPPLÖSNING
640 x 480

FYRA VITA 
LYSDIODER, EJ 
VÄXLINGSBARA

VGA-UPPLÖSNING
640 x 480

ÅTTA VITA 
LYSDIODER, EJ 
VÄXLINGSBARA

1 Antikt mynt, 
förstoring 20x

2 Ädelsten 200x 
Förstoring 

3 Getinghuvud, 
förstoring 50x

4 Gammalt holländskt 
frimärke, förstoring 50x

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

USB 2.0 USB 2.0

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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Den ultimata lösningen för bärbar mikroskopi. En anpassad kombination av 
ett Dino-Lite digitalt mikroskop med hög förstoring och en bärbar digital 
inspelningsenhet med en 2 tums LCD-skärm. Inspelningsenheten D15 är i fi ckformat 
och lätt och möjliggör inspektion av bilder/videoinspelning i realtid. Bilder och 
videoklipp kan spelas in på mikro-SD-kortet, kan sedan lätt överföras till datorn med 
USB-kabel eller SD-kortläsare. Dino-Lite Mobile är ett bra verktyg för vetenskapligt 
eller medicinskt arbete eller för kvalitetskontroll i produktionsmiljöer. LCD-inspelaren 
D15 kan användas med de speciella AMK-versionerna av Dino-Lites analoga 
modeller.

Tillämpningar
Många tillämpningar i fält, särskilt 
när det inte är önskvärt eller 
obekvämt att använda en dator 
eller laptop.
> Vetenskaplig/medicinsk 

forskning i fält
> Inspektion av 

industriproduktion på löpande 
bandet 

> Kriminalteknik på plats
> Fältbiologisk forskning

Dino-Lite Mobila

AMK4012T-D15

A/V-kontakt medföljer 
för anslutning till en 
TV-apparat

Bra lösning för 
fältmässiga 
inspektioner

AMK4012ZT-D15

A/V-kontakt medföljer 
för anslutning till en 
TV-apparat

Bra lösning när 
man arbetar med 
refl ekterande föremål 
(metall, plast, elektronik, 
smycken etc.)

AMK4012TL-D15

A/V-kontakt medföljer 
för anslutning till en 
TV-apparat

Idealisk modell 
för arbete under 
mikroskop (dvs. 
reparation/precision 
monteringsarbeten)

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

KONTINUERLIG
~10x - 90x

JUSTERBAR
~10 - 70x & 200x

4 -15 cm

LÅNGT 
ARBETSAVSTÅND

POLARISERAT 
LJUS MOT 
REFLEKTION

DIREKT TILL TV (PAL) 
RCA-ANSLUTNING

FEMTUMS 
LCD-SKÄRM

DIREKT TILL TV (PAL) 
RCA-ANSLUTNING

FEMTUMS 
LCD-SKÄRM

DIREKT TILL TV (PAL) 
RCA-ANSLUTNING

FEMTUMS 
LCD-SKÄRM

D15 recorder with LCD screen

- Bildutdata: JPG/JPEG-format
- Videoutdata: MPEG-/AVI-fi lmer 
- Femtums LCD-skärm
- Skärmresolution: 800 x 480
- Bildresolution: max. 720 x 576
- Lagring på mikro-SD-kort (upp till 32 GB); 

mikro-SD-kort på 4 GB ingår
- USB-port för att direkt överföra innehåll till en 

dator
- Mått på inspelaren: 13,1 cm x 8,6 cm x 1,8 cm
- Inspelarens vikt: 200 gram
- Uppladdningsbart Li-batteri med 3200 mAh
- Menyspråk: engelska/ franska/tyska/ spanska/

holländska
- Operativsystem: Windows och Mac OS

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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OKULARKAMEROR AV STANDARDMODELL

Med Dino-Lite okularkameror kan du förvandla ditt vanliga mikroskop till ett 
digitalt mikroskop med inspelningsfunktion. Ersätt okularet på ditt mikroskop med 
DinoEye-okularet och ansluta det via USB-kabeln till din PC eller Mac. Med den 
medföljande DinoCapture mjukvaran får du tillgång till bild- och videobearbetning, 
även kalibrerade mätfunktioner.DinoEye okularen fi nns även med TV-utgång så att 
du kan ansluta dem direkt till t.ex. en TV/projektor (Enbart USB modeller).

Okularkameror DinoEye

AM4023

Ekonomiskt bra val för 
att digitalisera dina 
befi ntliga mikroskop

Tillämpningar
Använd DinoEye för att digitalisera 
praktiskt taget alla dina nuvarande 
vanliga mikroskop eller endoskop 
genom att byta ut okularen eller 
ansluta dem via s.k. C-fattning 
(max. 36 mm).

AM4023X

Mycket fl exibel modell 
som kan användas på 
okular av varierande 
storlek

AM422PX

Mycket fl exibel modell 
som kan användas på 
okular av varierande 
storlek

AM423U

Att placeras över 
befi ntligt okular, upp 
till 36mm diameter

Passar nästan alla typer 
av mikroskop

AM4023CT

Kan monteras på 
ett endoskop när 
okularkameran 
kombineras med en 
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

Upplösning
628 x 586

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

PASSAR 23 mm 
OKULAR

ANSLUTS MED 
C-FATTNING

PASSAR 23, 30, 
30,5 mm OKULAR

PASSAR 23, 30, 
30,5 mm OKULAR

DIREKT TILL TV (PAL) 
RCA-ANSLUTNINGUSB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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OKULARKAMEROR MED HÖG RESOLUTION TILLBEHÖR

DinoEye okular-kameror HR - 5 megapixel upplösning

AM7023 AM7023B AM7023CT

Kan monteras på 
ett endoskop när 
okularkameran 
kombineras med en 
C-Mount-kopplare

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

5 MEGAPIXEL
2592 x 1944

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

MÄTNINGS-
FUNKTIONALITET

PASSAR 23 mm 
OKULAR

PASSAR  
30 & 30,5 mm 
OCULARS

ANSLUTS MED 
C-FATTNING

För bästa mätresultat 
rekommenderas att alltid utföra 
en kalibrering.

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

C-Mount-kopplaren används för att 
ansluta en okularkamera av modellen 
DinoEye till en endoskopkamera. 
C-Mount-adaptern har en yttergänga 
med standarddiametern 25 mm. 

1

2

1 Cellstruktur sedd 
med okular-kamera 

2 Trädstam (Lind) sedd 
med okular-kamera

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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MS52B

Dino-Lite stativ med stabil ledad 
fl exibel arm (fi nns även med 
bordsfot: MS52BA2)

MS35BE

Metallstativ, vertikalt justerbart - 
ESD-version

MS36B

Identisk med stativet MS35B, men 
med en extra horisontell bom för 
stora ytor

MS34B

Bordsstativ i aluminium, en mindre 
variant av MS35B i en kompakt 
design

MS36BE

Metallstativ, vertikalt och horisontellt 
justerbart (ESD-version: MS36BE)

MS33W

Rund metallstativ med fl exibel arm

MS35B

Fyrkantig metallfot med kolumn och 
anpassningsbara arbetsavstånd

MS23B

Desktop-klämma med fl exibel 
svanhals som kan klämmas fast till en 
skrivbord

MS09B

Ultraportabelt ministativ som håller 
Dino-Lite på plats närhelst det 
behövs

MSAK810

Justerbar fl exibel hållare som kan 
fästas i MS35B/MS36B stativen

MS12C

Enkelt stativ i akrylglas med två 
variabla adaptrar

Ett brett utbud av stativ, linsskydd, mikroskopbord och andra tillbehör fi nns att köpa 
till. Stadiga och precisa stativ är ett måste för att fullt ut kunna nyttja dina Dino-Lite 
digitala USB-mikroskop. Från prisvärda enkla stativ till rejäla stadiga metallstativ med 
fl era axlar. Mikroskopbord fi nns med fi njustering i XYZ-led och även med polariserad 
bakgrundsbelysning. Alla Dino-Litetillbehör är tillverkade med samma höga kvalitet 
och funktionalitet.

MS16C

Provhållare med olika clips för att 
hålla provexemplar

Tillbehör

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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MS25X

Inspektionsbord med fi ninställning

MSAA502

Adapter för att utesluta rumsljus

SW-F1

Fotpedalkontakt så att du kan ta en 
Dino-Lite bild med foten

MS-W1

Hållare för cylindriska ytor eller att 
rulla på plana ytor

KM-01 Fokuskontroll

KM-01 kan användas för att styra 
Dino-Lite-fokushjulet utan att 
behöva röra vid anordningen. Detta 
är särskilt användbart när Dino-Lite-
mikroskopet behöver kopplas från 
under användning

BL-ZW1

USB eller likströmsdriven belysning 
med en inbyggd, fritt roterbar, 
polarisator

Lock för AD-serien

Många fl er typer av lock fi nns att 
bestäla, som t.ex. öppna eller stängda 
lock, eller polariserade lock för 
generiska tillämpningar, och många 
speciallock speciellt utvecklade för 
specifi ka tillämpningar

FC-L-MA1

Spegelvinkel-adapter för Dino-Lite 
modeller av typ AD med långa 
arbetsavstånd

SL-ZW1

Polariserad ljuskälla på svanhals, som 
drivs via USB

MS15X

Avancerat X-Y bord som erbjuder 
precision för inställning i X-Y-led, 
vridbart 360 grader

Diff usorer 

En extra plastinsats med snäpplås 
för Dino-Lites handhållna mikroskop 
som får ljuset att fördelas jämnt, 
vilket minskar mängden bländning

FC-L-TB1

Förlängningsrör för Dino-Lite 
ADXXXX med långa arbetsavstånd

Svensk generalagent: info@injektor.com 08-7530004
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En professionell och tillförlitlig programvarumiljö är väsentlig när man arbetar med 
datortillbehör som ett USB-mikroskop. Alla Dino-Lite USB-produkter levereras med 
den egenutvecklade mjukvaran Dino-Capture. Den utvecklas ständigt, är gratis för 
Dino-Lite's användare och har en automatisk uppdateringsfunktion, så att du alltid 
arbetar med den senaste versionen. DinoCapture mjukvara fi nns för både PC och 
Mac. DinoCapture mjukvara är intuitiv, användarvänlig och du kommer snabbt igång 
med den. Fri online- & e-post-support är tillgänglig för dig som Dino-Lite användare.

Språk
DinoCapture 2.0 mjukvaran fi nns tillgänglig på många språk 
såsom: svenska, engelska, tyska, franska, spanska, kinesiska, 
japanska, portugisiska, italienska, ryska, holländska, grekiska, 
ungerska, polska, rumänska, fi nska, danska, tjeckiska, 
kroatiska, norska, turkiska.

SDK, Software Development Kit
Dino-Lite erbjuder ett software development kit som 
gör att utvecklare enkelt kan integrera Dino-Lite digitala 
USB-mikroskop. SDK fungerar med alla Windows-kompatibla 
enheter och ger fullständig kontroll över LED och MicroTouch 
på Dino-Lite. Dessutom ger det enkla metoder för att extrahera 
färg, binär bildinformation i realtid, bildjämförelser etc. SDK är 
tillgängligt gratis för Dino-Lite partners och användare.

Dino-Lite Mjukvara

Dino-Lite 2.0 
Kompatibel med Windows XP®, 

Windows Vista®, Windows 7®,
Windows 8®

SDKDinoXcope 
Kompatibel med Mac OSX®

Huvudsakliga programfunktioner
> Ta foto, videor eller tidsfördröjda videor
> Spara bilder i fl era format
> Avancerad bildbehandling
> Mätfunktioner som: linje, radie, cirkel, 3-punkts cirkel, 

vinkel etc.
> Mätningar på tagna bilder eller på live-bilder
> Kalibreringsmöjligheter
> E-post-funktionaltet 
> Lägg till anteckningar och markeringar på bilder
> Skype- och MSN-integration i realtid for att dela 

information med leverantörer, kunder eller kolleger
> Anslutning av fl era Dino-Lite mikroskop
> Styra belysningsalternativ från mjukvaran
> IP-funktionalitet för fj ärrvisning av mikroskopiska bilder
> Funktionalitet för streckkod/QR-kod
> GPS-positions-integrering
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Analysprogrammet DPM
Analysprogrammet DPM (utvecklat av FIBRO System AB, som ingår i TMI-koncernen) 
är ett programpaket avsett för analys/fysisk egenskapstestning, och uppfyller 
tillämpliga krav i ISO/IEC 13660:1997/E. För närvarande finns analysprogramvaran 
DPM för tre branscher.

Programvara från tredje part

Alla Dino-Lites USB-produkter levereras med programvarorna DinoCapture och 
DinoXscope som utvecklats internt på företaget, och ger en utmärkt och stabil 
programmiljö med funktioner som uppfyller de flesta programbehov. Specifika 
tillämpningar eller specialiserade marknader kräver ofta ytterligare funktionalitet. 
För att ligga steget före marknaden söker vi kontinuerligt efter nya lösningar för att 
integrera nya och specialiserade programpaket med Dino-Lites digitala mikroskop. 
Det här gör kombinationen av Dino-Lites maskinvara och programvara ännu 
mer lämpad för de höga krav som ställs på marknader inom den industriella och 
medicinska sektorn. 

DPM: utskrift och papper
> Automatisk kalibrering av skalan och 

bakgrundskorrektion
> Manuell mätning av avstånd, vinklar, 

cirklar och inneslutna områden
> Automatisk karakterisering och 

identifiering av rasterpunkter och 
satelliter, tomrum, främre och bakre 
kanter, former

> Funktion för flammighet och 
kornighet

Målgrupper 
Alla företag som är verksamma inom 
den grafiska industrin såsom offsettryck, 
flexografi, digitaltryck, textiltryck och 
så vidare. Eller företag inom massa- och 
pappersindustrin.

DPM: färg och lacker 
> Automatisk kalibrering av skalan och 

bakgrundskorrektion
> Manuell mätning av avstånd, vinklar, 

cirklar och inneslutna områden
> Buchholzindrag
> Tvärgående vidhäftning 
> Filmtjocklek med byko-cut
> Djuppressningsprov
> Duro-Test av hårdhet
> Beläggningsdefekter
> Färgspräcklighet
> Färgkontroll (24-bitars)

Målgrupper
Företag såsom biltillverkare, lackerare, 
färgleverantörer och testlaboratorier.

DPM: textile
> Automatisk kalibrering av skalan och 

bakgrundskorrektion
> Manuell mätning av avstånd, vinklar, 

cirklar och inneslutna områden
> Renhet
> Fläckspridning
> Fläckmättnad
> Nötningsprovning
> Färgspräcklighet
> Färgblödning
> Färgkontroll (24-bitars)

Målgrupper
Textiltillverkare, textillaboratorier och 
tillverkare av tvättmaskiner, tvättmedel 
och textillänkar.

Tekniska specifikationer för DPM-programvaran:
> Kompatibel med Windows XP, Windows Vista (32 och 64), Windows 7 (32 och 64), 

Windows 8
> Språk: Tyska, engelska, spanska, franska, italienska, holländska, portugisiska, 

ryska, finska, svenska, koreanska, kinesiska, japanska
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Programvara från tredje part

DermaVu
DermaVu är en kraftfull och fl erspråkig lösning för ett 
brett spektrum av dermatologiska tillämpningar. Kärnan 
i DermaVu-systemen består av en professionell dermatologisk 
programvarulösning i kombination med ett digitalt Dino-Lite 
DermaScope. Dino-Lite DermaScope är både en handhållen 
videokamera och en digital mikroskopkamera.

DermaVu gör det möjligt för användaren att justera fl era 
grundinställningar såsom upplösning, kontrast, färg och 
ljusstyrka. De viktigaste dermatologiska funktionerna är 

elektronisk patientjournal, patientsökning, kroppsscreening, 
kartläggning av födelsemärken/naevi, bildjämförelser, 
övervakning av hudåkommor samt utskrift och export av 
medicinska rapporter.

Tekniska specifi kationer för DermaVu:
> Kompatibel med Windows XP, Windows Vista (32 och 64), 

Windows 7 (32 och 64), Windows 8
> Språk: Tyska, engelska, spanska, franska, italienska, 

holländska

Med en tydlig inmatningsskärm som är mycket lättanvänd kan 
grundläggande patientinformation snabbt läggas in i systemet. På en enda 
skärm kan du infoga, ändra och ta bort grundläggande patientdata. Med 
funktionen Quick patient registration (snabb patientregistrering) behöver du 
bara skriva in en begränsad uppsättning med data. Ytterligare uppgifter kan 
kompletteras i ett senare skede.

Funktionen för kartläggning av födelsemärken/naevi i DermaVu gör det 
möjligt att kartlägga och katalogisera dessa på patienten. Bilderna som tas 
av patientens hud kan avbildas på en medföljande uppsättning av mänskliga 
former (fram/bak, man/kvinna).

Den grundläggande funktionen för bildjämförelse är avsedd för manuell/
visuell jämförelse av två till fyra bilder. De bilder som skapats med Dino-Lite 
DermaScope kan enkelt fl yttas och rangordnas för en visuell jämförelse av 
läkaren. Bildjämförelser kan lagras för att senare kunna hämtas fram. 

All relevant 
information, 
inklusive bilder, 
kan samlas ihop 
till en tydlig och 
utförlig PDF-
rapport.
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Utbildning

Den mikroskopiska världen blir levande 
i klassrummet. Upp till 200 gångers 
förstoring ger en fantastisk inblick 
i detaljer som normalt håller sig gömda. 
Anslut bara Dino-Lite Basic (AM2111) till 
datorn och du ser resultat direkt på 
skärmen. Studera insekter, elektronik, 
trycksaker och så mycket mer. Dino-Lite 
Basic har en prisnivå som gör den 
lämplig för användning av enskilda 
elever i klassrummet.
Dino-Lite Pro är den idealiska lösningen 
för att visa och diskutera mikroskopiska 
bilder i klassrummet. Använd Dino-Lite 
Pro (t.ex. AM4113T eller AM7013MT) 
med sin höga upplösning på en digital 
tavla eller på en skärm. Dessa Dino-Lite 
modeller har en touch-knapp för att ta 
bilder direkt. Med Dino-Capture kan du 
även göra mätningar på bilderna. För 
att ta riktigt bra bilder med Dino-Lite, 
rekommenderar vi användning av ett 
stativ. Det fl exibla stativet (MS33W) 
kan orienteras i alla riktningar. Det 
professionella stativet MS35B erbjuder 
ännu mer precision. Positionen för 
Dino-Lite kan fi xeras och anpassas 
vertikalt.

Dino-Lite USB-mikroskop ger 
eleverna direkt tillgång till den 
mikroskopiska världen 

Tele-dermatologi

Den holländska vårdinrättning Ksyos 
Tele Medical Center fokuserar på 
forskning, utveckling och införande 
av distanskonsultation i den ordinarie 
sjukvården. Ksyos samarbetar med över 
3500 läkare och 2000 specialister och 
ambulanssjukvårdare i tele-kardiology, 
tele-dermatologi, tele-oftalmologi och 
tele-pulmonologi.
Ksyos erbjuder en tjänst för tele-
dermatoskopi sedan början av 2011. 
Läkare som är intresserade av att 
använda denna tjänst har möjlighet 
att använda ett Dino-Lite digitalt 
Dermascope, som ses som ett viktigt 
incitament för att starta tele-
Dermatoskopi. Läkare anser att Dino-
Lite-utrustningen är mångsidig och 
mycket enkel att använda. Den direkta 
kopplingen till datorn i allmänhet ses 
som en av de viktigaste funktionerna. 
En allmänläkare kan använda en 
bekväm och säker webbapplikation för 
att skicka över dermatoskopier till 
hudläkare, inklusive patientdata och 
sjukdomshistoria.

Läkare som använder Dino-Lite, 
erfar att det är mångsidigt och 
mycket enkelt att använda

Smyckesindustri

Dino-Lite har utvecklat en speciell 
rad mikroskop och tillbehör som 
är anpassade till behoven hos 
smycketillverkare och juvelerare. Med 
specialdesignad polariserad belysning 
blir Dino-Lite en idealisk lösning för 
kontroll och arbeten på smycken, 
klockor eller ädelstenar Levereras med 
den kraftfulla programvaran Dino-
Capture för Windows eller DinoXcope 
för Macintosh med mätfunktionalitet.
Serien med långa arbetsavstånd upp till 
15 cm gör att användaren kan arbeta 
under mikroskopen med olika verktyg. 
Det inbyggda justerbara 
polarisationsfi ltret bidrar till att minska 
blänk på glänsande föremål. Dino-Lites 
mikroskopmodeller fi nns i höljen av 
komposit eller aluminiumlegering.
I diamant-, ur- och smyckesindustrin 
fi nns bl.a. följande 
användningsområden:
> Reparationer och tillverkning
> Juvelerare och handlare
> Diamantfräsar
> Ädelstenshandlare samlare

Med specialdesignad 
polariserad belysning blir 
Dino-Lite en idealisk lösning 
för kontroll och arbeten 
på smycken, klockor eller 
ädelstenar

Dino-Lite i arbete
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Industriell kvalitetskontroll

Dino-Lites mikroskop har blivit ett 
oumbärligt verktyg för kvalitets- och 
materialkontroll inom många industrier. 
Tack vare sin nätta storlek, 
användarvänlighet och mångsidighet. 
Istället för att ta med skrymmande 
produkter till ett traditionellt 
mikroskop, kan du istället ta med 
Dino-Lites mikroskop dit 
kontrollarbetet skall utföras. 
Miniatyrisering är ett nyckelord 
i tillverkning i bilindustrin, medicinsk 
utrustning, elektronik, m.m. Dino-Lites 
digitala mikroskop är perfekta när du 
arbetar med små detaljer vad gäller 
inspektion, felsökning, jämförelse och 
analys, omarbete och mycket mer. 
Tack vare ett s.k. SDK (Software 
Development Kit) kan Dino-Lites 
funktionalitet integreras med befi ntliga 
visualiserings- och styrprogram. 
Många mjukvaruföretag med interna 
utvecklare har redan dragit nytta av 
detta SDK som är gratis. Dino-Lite har 
verkligen omdefi nierat hur mikroskopi 
kan användas inom industrin.

Tack vare Dino-Lite, kan varje 
arbetsplats utrustas med 
mikroskopi för kvalitetskontroll 
och precisionsarbete

Kulturarv

Dino-Lite används i många konservatorers 
studior runt om i Europa. Dino-Lits 
mikroskop är ett mycket användbart 
verktyg för att klassifi cera, dokumentera 
och utföra restaureringar på målningar, 
papper, textilier och andra konstföremål. 
För konservator Marjan de Visser, är 
Dino-Lite ett mycket användbart verktyg 
i sitt restaureringsarbete:
”När du återställer en målning, är 
det oklart om delar av den målades över 
och om tidigare skador har gjorts vid 
lackborttagning. Det sades, att i det 
förfl utna, gjorde en vän till ägaren 
honom en tjänst genom att rengöra 
målningen med en stark syra. Något gick 
uppenbarligen fel med detta och för att 
undersöka detta ordentligt, inspekterade 
jag målningen med ett Dino-Lite digitalt 
mikroskop vid 45x förstoring. Det visade 
sig fi nnas gammal lack i djupare skikt 
i färgen. Det översta lagret har rengjorts 
och lacken har tyvärr skadats av detta.” 
Den fullständiga Dino-Lite-serien 
omfattar modeller med ett långt 
arbetsavstånd så att användaren kan 
arbeta under mikroskopet och modeller 
med extra hög förstoring (500x) för att 
visa även de minsta detaljerna. Det 
fi nns också fl era olika modeller med 
UV eller infrarött ljus för att visa detaljer 
som annars skulle förblivit dolda.

Ett mycket användbart verktyg 
för att klassi� cera, dokumentera 
och utföra restaureringar på 
alla typer av konstföremål

Grafi sk industri

Tryckerier är entusiastiska över 
möjligheten att använda Dino-Lite för 
kvalitetskontroll av tryck och papper. 
Tryckare Niels Brügemann, ägare av 
tryckeriet Brügemann säger: ”Med 
Dino-Lite USB-mikroskop kan vi enkelt 
se våra off setplåtar mycket detaljerat! 
Dino-Lite USB-mikroskop är ett utmärkt 
komplement för de gamla förstoringsglas, 
som vi använder sedan årtionden. 
USB-mikroskopen förstorar upp till 200x, 
vilket ger oss möjlighet att enkelt och 
mycket detaljerat kvalitetsgranska 
tryck eller papperstruktur. Med en 
knapptryckning sparas bilderna på 
datorn. Förutom kontroll av tryck kan 
vi också kontrollera off setplåtar på 
ojämnheter.”
Enligt produktchefen i Tetterode-
Nederland, underlättar Dino-Lite 
kommunikationen av tekniska aspekter 
och feedback av kvalitetstester i den 
grafi ska industrin. ”Med Dino-Lite kan vi 
zooma in på bilden eller plattan, vilket 
gör orsaken till en trycktekniskt problem 
mycket tydligare att påvisa.  Speciellt 
möjligheten att skicka problembilder 
med e-postl gör arbetet i vårt yrke 
mycket mer eff ektiv.”

Med Dino-Lites digitala 
mikroskop har den gra� ska 
industrin hittat ett mångsidigt 
sätt att kontrollera 
utskrifter, tryckplåtar och 
papperstrukturer

Dino-Lite i arbete
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Pro HR 5 megapixel 
AM7013MT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 5 megapixel - vit - - - ✔

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

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

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

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

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

Pro X metall-serien
AM4013MT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - vit - - - ✔

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

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

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

AM4013MT5 USB 2.0 ✔ 500x fast 1,3 megapixel - vit - - - ✔ Med ljusmjukgörare
AM4013MZT4 USB 2.0 ✔ 400x - 470x 1,3 megapixel - vit - ✔ - ✔

Pro Serien
AM4113T USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - vit - - ✔ -
AM4113ZT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - vit - ✔ ✔ -
AM4113TL USB 2.0 ✔ 10x - 90x 1,3 megapixel ✔ vit - - ✔ -
AM4113TL-M40 USB 2.0 ✔ 5-40x 1,3 megapixel ✔ vit - - ✔ - Vidvinkel
AM4113T5 USB 2.0 ✔ 500x fast 1,3 megapixel - vit - - ✔ - Med ljusmjukgörare
AM4113ZT4 USB 2.0 ✔ 400x - 470x 1,3 megapixel - vit - ✔ ✔ -
Pro2 utbytbara linsskydd
AD4113T USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - vit - - ✔ -
AD4113ZT USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - vit - ✔ ✔ -
AD4113TL USB 2.0 ✔ 20-90x 1,3 megapixel ✔ vit - - ✔ -
AD4113ZTL USB 2.0 ✔ 20-90x 1,3 megapixel ✔ vit - ✔ ✔ -
AD4013MT USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - vit - - - ✔

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

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

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

Special-ljus-serien
AM3713TB USB 2.0 ✔ 10-70x,200x VGA (640x480) - Vit, stroboskopisk - - ✔ - Kamera high speed
AM4113T-VW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV + vit, Omkopplingsbar - - ✔ - Omkopplingsbar, utan filter
AM4113T-FVW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV + vit, Omkopplingsbar - - ✔ - Omkopplingsbar, med filter
AM4113T-FV2W USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 365nm UV + vit, Omkopplingsbar - - ✔ - Omkopplingsbar, med filter
AM4113TL-VW USB 2.0 ✔ 10x - 90x 1,3 megapixel ✔ 400nm UV + vit, Omkopplingsbar - - ✔ - Omkopplingsbar, utan filter
AM4113TL-FVW USB 2.0 ✔ 10x - 90x 1,3 megapixel ✔ 400nm UV + vit, Omkopplingsbar - - ✔ - Omkopplingsbar, med filter
AM4013MT-VW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV + vit, Omkopplingsbar - - - ✔ Omkopplingsbar, utan filter
AM4013MT-FVW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV + vit, Omkopplingsbar - - - ✔ Omkopplingsbar, med filter
AM4013MTL-VW USB 2.0 ✔ 10x - 90x 1,3 megapixel ✔ 400nm UV + vit, Omkopplingsbar - - - ✔ Omkopplingsbar, utan filter
AM4013MTL-FVW USB 2.0 ✔ 10x - 90x 1,3 megapixel ✔ 400nm UV + vit, Omkopplingsbar - - - ✔ Omkopplingsbar, med filter
AM4113FVT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400nm UV - - ✔ - UV-LJUS
AM4113FV2T USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 365nm UV - - ✔ - UV-LJUS
AM413FIT USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 850nm IR - - ✔ - IR-belysning
AM413FI2T USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 940nm IR - - ✔ - IR-belysning
AD4113T-I2V USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - 400nm UV + 940nm IR, Omkopplingsbar ✔ - ✔ - Omkopplingsbart UV-/IR-ljus
AM4113T-GFBW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 480 nm grön - - ✔ - Fluorescerande belysning
AM4113T-CFVW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 400 nm cyan - - ✔ - Fluorescerande belysning
AM4113T-RFYW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 575 nm rött (MCherry) - - ✔ - Fluorescerande belysning
AM4113T-YFGW USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - 525 nm orange till rött (DSRed) - - ✔ - Fluorescerande belysning
Dino-Lites mikroskop för 
höghastighetsbildtagning 
i realtid 
AM4112PT TV (PAL) - 10-70x,200x 628x586 - vit - - ✔ -
AM4112PZT TV (PAL) - 10-70x,200x 628x586 - vit - ✔ ✔ -
AM4112PTL TV (PAL) - 10x - 90x 628x586 ✔ vit - - ✔ -
AM4012MPT TV (PAL) - 10-70x,200x 628x586 - vit - - - ✔

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

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

AD4112PTL TV (PAL) - 20-90x 628x586 ✔ vit ✔ - - -
AM4116T VGA (D-sub) - 10-70x,200x 800x600 - vit - - ✔ -
AM4116ZT VGA (D-sub) - 10-70x,200x 800x600 - vit - ✔ ✔ -
AM4116TL VGA (D-sub) - 10x - 90x 800x600 ✔ vit - - ✔ -
AM4116ZTL VGA (D-sub) - 10x - 90x 800x600 ✔ vit - ✔ ✔ -
AD4116T VGA (D-sub) - 20-200x 800x600 - vit ✔ - ✔ -
AD4116TL VGA (D-sub) - 20-90x 800x600 ✔ vit ✔ - ✔ -
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Dino-Lites mikroskop för 
höghastighetsbildtagning  
i realtid HD
AM5116T TV (PAL) - 10-70x,200x 1024x768 - vit - - - -
AM5116ZT TV (PAL) - 10-70x,200x 1024x768 - vit - ✔ - -
AM5116ZTL TV (PAL) - 10x - 90x 1024x768 ✔ vit - ✔ - -
AM5018MT DVI - 10-70x,200x HD 720p - vit - - - ✔

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

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

Medicinsk/biovetenskap
DermaScope MEDL4D USB 2.0 ✔ 20-200x 1,3 megapixel - vit ✔ ✔ ✔ - Medicinsk utrustning Klass 1
DermaScope HR MEDL7D USB 2.0 ✔ 20-200x 5 megapixel - vit - ✔ - ✔ Medicinsk utrustning Klass 1
TrichoScope MEDL4HM USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 1,3 megapixel - - ✔ ✔ - Medicinsk utrustning Klass 1
TrichoScope HR MEDL7HM USB 2.0 ✔ 10-70x,200x 5 megapixel - - ✔ - - Medicinsk utrustning Klass 1
Hög förstoring, MEDL4HM4 USB 2.0 ✔ 400-700x 1,3 megapixel - - ✔ ✔ - Medicinsk utrustning Klass 1
TrichoScope, grundmodell, 
MEDL3E USB 2.0 - 20-30x VGA (640x480) - vit - - - - Medicinsk utrustning Klass 1

EarScope Pro MEDL4E USB 2.0 ✔ 55-90x 1,3 megapixel - vit - - ✔ - Medicinsk utrustning Klass 1
EarScope pneumatiskt 
MEDL4EP USB 2.0 ✔ 55-90x 1,3 megapixel - vit - - ✔ - Medicinsk utrustning Klass 1

CapillaryScope MEDL4N5 USB 2.0 ✔ 500x 1,3 megapixel - vit - - ✔ - Medicinsk utrustning Klass 1
CapillaryScope200 MEDL4N USB 2.0 ✔ 500x 1,3 megapixel - vit - - ✔ - Medicinsk utrustning Klass 1
IrisScope MEDL4R USB 2.0 ✔ 10-20x 1,3 megapixel - vit/gul - - ✔ - Medicinsk utrustning Klass 1
Bas-serien
AM2111 USB 2.0 - 10-70x,200x VGA (640x480) - vit - - - - 4 LEDs
AM3113T USB 2.0 ✔ 10-70x,200x VGA (640x480) - vit - - - - mätning & kalibrering
Mobila serien
AM4012PT- D15
AM4012PZT-D15
AM4012PTL-D15
DinoEye okular
AM4023 USB 2.0 ✔ ✱ 1,3 megapixel - - - - - - för 23 mm okular
AM4023CT USB 2.0 ✔ - 1,3 megapixel - - - - - - för C-fattning
AM423U USB 2.0 ✔ ✱ ✱ 1,3 megapixel - - - - - - passande över okular upp till 36 mm

AM4023X USB 2.0 ✔ ✱ 1,3 megapixel - - - - - - för 23, 30 och 30,5 mm okular
AM422PX TV (PAL) - ✱ 628x586 - - - - - - för 23, 30 och 30,5 mm okular
DinoEye HR okular
AM7023 USB 2.0 ✔ ✱ 5 megapixel - - - - - - för 23 mm okular
AM7023B USB 2.0 ✔ ✱ 5 megapixel - - - - - - för 30 och 30,5 mm okular
AM7023CT USB 2.0 ✔ - 5 megapixel - - - - - - för C-fattning
Tillbehör
MS52B Dino-Lite stativ med stabil ledad flexibel arm (finns även med bordsfot: MS52BA2)
MS36B Metallstativ, vertikalt och horisontellt justerbart
MS36BE Metallstativ, vertikalt och horisontellt justerbart (ESD-version: MS36BE)
MS35B Metallstativ, vertikalt justerbart
MS35BE Metallstativ, vertikalt justerbart - ESD-version
MS34B Bordsstativ med vertikal justering
MS33W Stativ med svanhals och finjustering
MS25X Inspektionsbord med fininställning
MS23B Stativ med svanhals och finjustering, fäste i bordsskiva
MS09B Bordsställ, med liten öppen eller sluten fot
MS12C Bordshållare i transparent akrylglas med 3 fasta distansringar
MS15X X/Y-bord, används självständigt eller i kombination med MS35B(E)/MS36B(E)
MS16C Stativ med objekt-hållare
MS-W1 Rullstativ för inspektion över plana eller cylindriska ytor
BL-GC1 Hållare för ädelstenar, o.d. passande ljusbord BL-ZW1
BL-ZW1 Ljusbord med vridbar polarisator
MSAH352 Skyddskåpa för Dino-Lite i mjuk silikon
MSAA502 Adapter för att utesluta rumsljus
FC-L-MA1 Spegeladapter för Dino-Lite ADXXXX med långa arbetsavstånd: (AD4113TL/AD4116TL/AD4112PTL/AD4013MTL/AD4013MZTL/AD7013MTL etc)

FC-L-TB1 Förlängningsrör för Dino-Lite ADXXXX med långa arbetsavstånd: (AD4113TL/AD4116TL/AD4112PTL/AD4013MTL/AD4013MZTL/AD7013MTL etc)

MS30X Vertikal förlängningsstople för stativ MS35B/MS36B
MSAK810 Justerbar Flexibel arm för MS35B(E)/MS36B(E)
SL-ZW1 Svanhalsbelysning som drivs med USB
SW-F1 USB-fotpedal
KM-01 Fokuskontroll
AD caps Många fler typer av lock

✱ Dessa modeller av DinoEye har en inbyggd förstoring mellan 60x - 80x beroende på inställning. 
✱✱ Denna modell av DinoEye har en inbyggd förstoring på mellan 6 och 8x beroende på konfiguration.

För bästa mätresultat rekommenderas att alltid utföra en kalibrering.
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