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Profesjonalne mierniki wielokanałowe SevenExcellence™
do zadań specjalnych SevenExcellence™
Mierniki serii SevenExcellence™ to intuicyjna obsługa przy pomocy ekranu
dotykowego i wysoka sprawność pomiarowa w połączeniu z kompleksowym
pakietem bezpieczeństwa oraz funkcjami umożliwiającymi spełnienie wymagań
przepisów prawnych. Jest to miernik wielokanałowy, który w dowolnym momencie
można rozbudować, dodając kolejne moduły umożliwiające badanie dodatkowych
parametrów (pH/redox, stężenie jonów, przewodnictwo lub tlen rozpuszczony)!

Rabat
15%

S400-KIT
SevenExcellence™ S400-Kit pH/mV (miernik z modułem pomiarowym pH/mV oraz
2 pustymi modułami), uPlace™- uchwyt do elektrod, LabX® direct pH - oprogramowanie PC, elektroda pH InLab® Expert Pro-ISM oraz saszetki z buforami do
kalibracji.
S400-BIO
SevenExcellence™ S400-Biotechnology Kit pH/mV - zestaw dla biotechnologii
(miernik z modułem pomiarowym pH/mV oraz 2 pustymi modułami), uPlace™uchwyt do elektrod, LabX® direct pH - oprogramowanie PC, elektroda pH InLab®
Routine Pro-ISM oraz saszetki z buforami do kalibracji.
S700-KIT
Doskonały przyrząd do precyzyjnych pomiarów przewodności, oporu właściwego,
zasolenia, TDS, i popiołu konduktometrycznego.
Konduktometr SevenExcellence™ (miernik z modułem pomiarowym przewodności
oraz 2 pustymi modułami), uPlace™- uchwyt do elektrod, Easy Direct® - oprogramowanie PC, czujnik InLab® 731-ISM, saszetki z wzorcami do kalibracji.
S470-KIT
SevenExcellence™ S470-KIT pH/mV/cond. (miernik z modułem pomiarowym pH/
mV, modułem przewodnictwa oraz pustym modułem), uPlace™- uchwyt do elektrod,
Easy Direct® - oprogramowanie PC, czujnik pH InLab® Expert Pro-ISM, czujnik
kond. InLab® 731-ISM oraz saszetki z roztworami do kalibracji.

Nr kat.

Nazwa

Ilość

Cena netto
po rabacie

9704351

pH meter, SevenExcellence™ S400-KIT

1

7802,00

9704352

SevenExcellence pH/mV meter S400 biotechnology kit with InLab® Routine
Pro-ISM cable kit

1

8089,00

9704355

Konduktometr SevenExcellence S700 standardowy zestaw z InLab® 731-ISM

1

8765,00

9704362

pH-metr/konduktometr, SevenExcellenceTM S470 KIT, z elektrodą InLab®
Expert Pro-ISM i buforami

1

10241,00
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Promocja do dnia 30.06.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych, ofert specjalnych
lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen należy
doliczyć obowiązujący podatek VAT. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta
są wkalkulowane w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy
składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą
wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.
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