
al
l a

bo
ut

 o
pt

ic
s

หน้า PK-00�                     8 - 2 - 2550

No. 1961

PK-0101001

PEAK  แว่นขยาย �0 เท่า No. �96�   อันละ  1,000  บาท

LUPE �0X
Kellner type 2-element construction.  A bright, sharp  Universal loupe 
with ideal contrast.  Perfect for inspection of negatives.

With one scale  No. 1975

PK-0101010

PEAK  แว่นขยาย 7 เท่า มี Scale No. �975  อันละ  3,000  บาท

SCALE LUPE 7X
Kellner type 3-element, 2-group construction.  High quality lens system 
with foucusing gives you a sharp, brilliant image.

No. 1976

PK-0101020

PEAK  แว่นขยาย 7 เท่า มี Scale แบบชุด No. �976  ชุดละ  5,700  บาท

SCALE LUPE 7X SET
A set of a SCALE LUPE 7X and the most frequently used scales in a 
plastic cotainer. 

No. 1983
with one scale

PK-0101030

PEAK  แว่นขยาย �0 เท่า มี Scale No. �983 อันละ  4,200  บาท

SCALE LUPE �0X
4-element, 2-group, coated.  High resolution and wide field of view 
makes scale reading easy.
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No. 1989

PK-0101040

PEAK  แว่นขยาย 5 เท่า/ 2.5 เท่า มีด้ามจับ No. �989 อันละ  2,000  บาท

PARASITE LUPE
A creverly designed loupe with a small 20 mm diameter lens of 5X 
mounted over a large 2.5X lens.

No. 1996

PK-0101050

PEAK  แว่นขยาย 30 เท่า  No. �996   อันละ  2,700  บาท

LUPE 30X
A simple microscope type loupe with 4-element, 2-group construction.  
And the image is erect.

No. 2001

PK-0201010

PEAK  กล้องจุลทรรศน์ 50 เท่า แบบปากกา No. 200�-50X  

อันละ  3,850  บาท

POCKET MICROSCOPE
A simple high-performance microscope.  Clips to the pocket like a pen.  
Available in 50X.

No. 2003

PK-0101060

PEAK  แว่นขยายแบบพับได้  No. 2003 (�209 SAO)  อันละ  720  บาท

LINEN TESTER
Folding type loupe useful for inspecting cloth, printed matter, etc.
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No. 2008

PK-0202010

PEAK  กล้องจุลทรรศน์ 50 เท่า แบบตั้ง No. 2008 - 50X อันละ �0,200  บาท

STAND MICROSCOPE
A compact, light microscope for use in measuring.  Available in 50X.

No. 2009

PK-0204010

PEAK  กล้องจุลทรรศน์ �00 เท่า แบบมีไฟส่อง No. 2009 - �00X  

อันละ  26,900  บาท

SHOP MICROSCOPE
A simple measuring microscope with a penlight attached.  Includes 
scale.  Available in �00X.

No. 2035-II

PK-0101070

PEAK  แว่นขยายแบบสวมหัว No. 2035-II  อันละ  2,840  บาท

HEAD LUPE II
HEAD LUPE II with an extremely light weight enables you to choose four 
magnifying powers by adding attachments lens.

No. 2034-100

PK-0203010

PEAK  กล้องจุลทรรศน์ �00 เท่า แบบฐานกว้าง  No. 2034 - �00X   

อันละ  21,300  บาท

PK-0203015

PEAK  กล้องจุลทรรศน์ 200 เท่า แบบฐานกว้าง  No. 2034 - 200X   

อันละ  28,400  บาท

WIDE STAND MICROSCOPE
A measuring microscope characterized by wider field of view with superi-
or resolving power, smooth-working mechanism and penlight illumination


