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OFERTA 2016MC 

MICROSCOAPE DIGITALE USB şi WI-FI 

Furnizor: EUROMEX-Olanda 

 

Microscoapele digitale se conecteaza prin USB sau Wi-Fi la computer Windows/Mac pentru a observa și 

analiza imaginile captate sau se poate utiluza software-ul dedicat, puternic usor de utilizat pentru procesare 

avansată a imaginilor. Modelul Wi-Fi poate fi conectat cu ușurință la calculatoare sau tablete. 

Permite utilizatorilor să ia și să salveze imagini, care pot fi, de asemenea, partajate mai ușor și acest lucru 

are ca rezultat o comunicare mai bună si rapida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medicina  

- Podologie. Utilizat de medici Podologi în timpul consultatiilor la 

unghii, picioare și glezna. Oferă, de asemenea, mai puțin stres pentru 

medic, deoarece el nu are nevoie să fie aproape de  picior, unghii sau 

glezna, imaginile digitale fiind rapid și ușor de partajat și documentat. 
 

- Dermatologie si Tele-dermatologie. Diagnosticul bolilor de piele 

consta in primul rand in observarea si diagnosticarea morfologica a 

leziunii pielii pe care medicii acum o pot face mărit și pe ecran. Permite 

medicilor să împartă imagini de boli ale pielii, unghiilor și părului cu 

pacienții și să le adauge la bazele de date ale pacientului. Pot să 

măsoare usor dimensiunea, diametrul sau circumferința oricarei 

malformatii ale pielii si sa le compare in timp. 
  

- Ingrijirea parului. Permite diagnosticarea celor mai frecvente boli ale 

parului si scalpului, dar ajută, de asemenea, profesioniștii pentru a 

vizualiza orice anomalii ale pacienților. 
 

- Inspectia paduchilor. Paduchii sunt insecte mici care trăiesc printre 

firele de păr uman și se hrănesc cu cantități mici de sânge recoltate de 

la nivelul scalpului. Se recomanda a se utiliza in scolo si de de medici 

pentru inspecția păduchilor. 

 

- Manichiura/Pedichiura/Cosmetica. In timpul pedichiurii și 

manichiurii se pot informa clientii despre  prezenta oricrei 

boli/probleme sau se poate afișa pe tableta o manichiura frumos făcuta 

sau detaliile unui machiaj profesionist 

 

 Software-ul Q-focus 

Q-focus este software-ul pentru ambele Mac OS și Windows bazate pe PC-uri, care se livreaza cu toate 

microscoape digitale Q-scope. Q-focus este furnizat în mod gratuit, întotdeauna. Nu este nevoie de licențe sau 

de înregistrare. Ai nevoie de o actualizare sau suport? Se descarca gratuit! 

 

Q-focus a fost proiectat pentru a fi intuitiv, ușor de utilizat chiar fără a citi manualul. Software-ul are 2 ferestre 

principale: fereastra de captura și fereastra de editare și măsurare a imaginilor. 
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Toate microscoapele Q-scope pot lua imagini doar la atingerea unui deget în timpul funcționării, prin 

intermediul software-ului Q-focus și tastatura. Odată ce o imagine este capturată va fi plasata direct  pe ecran 

foto/albumul video. Pentru a comuta de la vizualizarea live la vizualizarea oricarei imagine sau video în album 

pur și simplu se muta (trece) peste orice imagine sau video. 

 

Fereastra de editare și măsurare a imaginilor este la fel de intuitiva ca si fereastra de captare. După o procedură 

simplă și rapidă de calibrare există o selecție largă de instrumente de măsurare pentru linii, cercuri, poligoane 

etc. Punctati și faceți clic pentru a obține informații detaliate cu privire la lungime, suprafață, perimetru sau 

orice alte detalii care trebuie să fie măsurate. Un diapozitiv de calibrare este inclus gratuit cu toate microscoape 

digitale Q-scope. 

 

Pe langa varietatea de instrumente de măsurare, aceasta fereastra oferă o gamă larga de posibiltati de adnotare. 

Acestea sunt ușor de selectat și utilizat, ceea ce face din acest software un sistem complet pentru profesioniști 

și educație. 

 

Q-focus este disponibil în limba engleză, olandeză, germană, rusă, franceză, spaniolă, italiană și vietnameză. 

Mai multe limbi vor fi disponibile în viitor. 

 

Aplicația Q-focus este o aplicație gratuită (disponibila în Google Play și  App Store) 

pentru a conecta modelul Q-scopeWi-Fi la telefon sau tabletă.  

 

Standuri microscoape (compatibile cu oricare microscop): 

 

 

 

 

 

 

    

Model Cod produs QS.MS01 QS.MS02 QS.CS10 

Detalii Stand   Metalic “Basic” Metalic “Gat de lebada” Metalic “Gat de lebada” 

   

Stand reglabil, 

inaltime stabila cu 

support pozitionare 3D 

pt. control de precizie 

Ergonomic, operare 

“hands free”, proiectat 

pt. flexibilitate maxima. 

Suport transparent pt. 

deplasare ușoară pe 

suprafețe plane și 

inspecție rapidă la o 

distanță de lucru fixa. 

 Applicatii Toate Inspectia suprafetelor 

Stand Carcteristici 

Inaltime reglabila, 

portabil, usor de 

pozitionat  3D 

Acoperire mare, portabil 
Distanta fixa, usor, 

portabil 

 Dimensiuni 

axlxh (mm) 
140x130x160 140x130x280 (d)98x(h)50 

 Distanta de 

lucru (mm) 
0 - 100 0 - 190 15 

 Greutate (g) 440 860 35 

 Continut Stand, support 3D, manual 

Pret (€)  59.00 59.00 39.00 
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Caracteristici tehnice comune: 

 Conectivitate: USB 2.0 (WI-FI la modelul QS.13100-W) 

 Tip lentile: sticla optica de inalta calitate multistrat si antireflex 

 Tip senzor: CMOS 

 Distanta de lucru: standard 

 Iluminare: 8 LED-uri lumina alba 

 Software analiza Q-focus cu functii de masura si adnotari 

 Dimensiuni carcasa (d) 34 (38/53 la modelul QS.13100-W) x (l) 140 mm 

 Greutate: 115 g (135 g la modelul QS.13100-W) 
 

MODEL Cod produs QS.13200-P QS.20200-P QS.20500 

OPTICA Marire 10-50x si 200x 500x 

 Zoom Da, distanta controlata NU 

 Distanta focalizare Manuala de la 10 la 500 mm 4 mm 

 Polarizare DA NU 

SENZOR Rezolutie maxima 1.3 megapixel 2.0 megapixel 2.0 megapixel 

 Rezolutie 
1280x1024, 
1280x960, 

640x480 

1600x1200, 
1280x960, 800x600, 

640x480 

1600x1200, 1280x960, 

800x600, 640x480 

 Viteza max. (cadre/s) 30  30  30 

PRET 

(EURO) 
 129.00 159.00 169.00 

 


