Oferta specjalna 18/2016
Pipety Acura® manual to wykonane z najwyższej jakości materiałów, precyzyjne pipety o wyjątkowej, przyjaznej
użytkownikowi ergonomii. Dostępne w uniwersalnej wersji klasycznej - model 825 lub w wersji dedykowanej
do długotrwalego pipetowania 826 XS. Obie linie oferują znacznie więcej niż tylko doskonałe wyniki pipetowania.
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Acura® manual 825
Zalety pipet Acura® manual 825 / 826 XS
n Łatwa i wiarygodna regulacja pojemności

F

n Doskonałe dopasowanie do dłoni, pewna kontrola jedną ręką
n Precyzyjne, cyfrowe wskazanie pojemności widoczne cały czas
n Regulowany wyrzutnik końcówek* Justip™ pasujący do większości końcówek

IT

n System kalibracji przez użytkownika Swift-set*
n Odporność na wstrząsy, promieniowanie UV oraz autoklawowanie
n Certyfikat CE IVD 98/79 EEC
* opatentowany przez Socorex
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Zestaw Triopack zawiera: 3 pipety, próbki końcówek Qualitips®, smar, certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi.
Pakiet
C

Nr kat.

Cena* PLN

2 µL (0.1 - 2)

Zawiera (modele pipet) o objętości
10 µL (0.5 - 10)

50 µL (5 - 50)

9.411 620

1951,00

J

2 µL (0.1 - 2)

20 µL (2 - 20)

200 µL (20 - 200)

9.411 621

1911,00

M

10Y µL (1 - 10)

50 µL (5 - 50)

200 µL (20 - 200)

9.411 622

1872,00

O

10 µL (0.5 - 10)

100 µL (10 - 100)

1000 µL (100 - 1000)

9.411 628

1911,00

P

10Y µL (1 - 10)

100 µL (10 - 100)

1000 µL (100 - 1000)

9.411 623

1872,00

S

20 µL (2 - 20)

200 µL (20 - 200)

1000 µL (100 - 1000)

9.411 624

1872,00

T

50 µL (5 - 50)

200 µL (20 - 200)

1000 µL (100 - 1000)

9.411 625

1872,00

V

100 µL (10 - 100)

1000 µL (100 - 1000)

5 mL (0,5 - 5)

9.411 626

1933,00

Y

1000 µL (100 - 1000)

5 mL (0,5 - 5)

10 mL (1 - 10)

9.411 627

1994,00
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Acura® manual 826 XS
Dodatkowe zalety w porównaniu z serią 825
n Doskonały, ergonomiczny kształt i stosunek wymiarów
n Nowe sprężyny i uszczelki zapewniające wyjątkowo płynne działanie
(pierwszy opór ≤ 1,6 N / ≤ 2,8 N, drugi opór ≤ 9,3 N / ≤ 11,5 N)
n Zredukowany ciężar - lżejsze od pipet wiodących producentów
(od 84 g do 88 g w zależności od pojemności pipety)
n Zwiększona precyzja prowadzenia pipety, krótki, wąski trzonek
n Stożkowy, krótki koniec ułatwia pracę z mikroprobówkami

Zestaw TwiXS zawiera: 2 pipety, uchwyt na 2 pipety, próbki końcówek Qualitips®,
smar silikonowy, certyfikaty kontroli jakości i instrukcję obsługi.
Pakiet

WITKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

telefon: 42 676 34 35
telefax: 42 676 34 43
e-mail: info@witko.com.pl
web: www.witko.com.pl

Zawiera (modele pipet) o objętości

Nr kat.

Cena* PLN

E

2 µL (0.1 - 2)

20 µL (2 - 20)

9.411 650

1458,00

G

10 µL (0.5 - 10)

100 µL (10 - 100)

9.411 651

1458,00

H

20 µL (2 - 20)

200 µL (20 - 200)

9.411 654

1408,00

K

50 µL (5 - 50)

200 µL (20 - 200)

9.411 652

1408,00

N

100 µL (10 - 100)

1000 µL (100 - 1000)

9.411 653

1408,00

Q

200 µL (20 - 200)

1000 µL (100 - 1000)

9.411 655

1408,00

*Promocja do dnia 15.02.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych lub innych promocji ogłasza
-nych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy
kursie średnim NBP 4,43 zł/EUR. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość propocjonalnej zmiany cen.
Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszt dostawy do klienta zawarty w cenie. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów
z oferty. Urządzenia prezentowane na zdjęciach mogą się różnić w zależności od wybranych opcji. Przy składaniu zamówienia prosimy
powołać się na numer oferty.

