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Spotřební materiál
Agilent pro úpravu vzorku

InfinityLab Poroshell 120
kolony s pevným jádrem

InfinityLab fitinky pro HPLC
a UHPLC, včetně příslušných kapilár

Široké portfolio produktů vhodných
k přečištění a filtraci vzorku, jako např.
QuEChERS, SPE, SPME, SLE a stříkačkové filtry, které umožňují snadné
a spolehlivé odstranění interferencí
i v komplikovaných matricích.

HPLC a UHPLC kolony s povrchově
porézními částicemi a pevným jádrem
Poroshell přináší zvýšení efektivity a
spolehlivosti pro LC separační techniky. Více než 12 unikátních fází a
velikostí částic 4 µm, 2.7 µm a 1.9 µm
umožňují široký výběr selektivity od
tradiční HPLC až k UHPLC.

Quick Connect a Quick Turn fitinky
s inovativním pružinovým systémem
poskytují spolehlivé spojení s nulovým
mrtvým objemem, čímž napomáhají
předcházet nežádoucím tvarům píků,
ztrátě rozlišení a všem problémům
souvisejících s podtékáním spojů v HPLC.

PROMO KÓD: BElut

PROMO KÓD: QC421

PROMO KÓD: P120

25% sleva

25% sleva

25% sleva

Vyzkoušejte bez rizika
Try & Buy

Spotřební materiál pro atomovou
a molekulovou spektroskopii

Spotřební materiál
pro PFAS analýzy

Kompletní sortiment GC a LC kolon,
spotřebního materiál pro úpravu vzorku
a vybrané produkty Crosslab a OneNote.

Velká skupina produktů pro AAS,
ICP/MS, ICP/OES, UV-VIS, NIR, jako
např. lampy pro AAS, grafitové kyvety,
hořáky, nebulizéry, kónusy, křemenné
kyvety atd. včetně lamp pro HPLC
detektory.

Rozmanitá skupina produktů od
úpravy vzorku, přes HPLC kolony a
rozpouštědla až po vialky a HPLC
materiál neobsahující PFC kontaminanty.

Lhuta 50 dnů na vyzkoušení bez platby
předem. V případě nespokojenosti
možnost vrácení produktu zpět.

TRY &BUY

PROMO KÓD: 1754

m: +420 604 931 771

PROMO KÓD: SPEC421

25% sleva

PROMO KÓD: PFASAT

25% sleva

produkty ve slevě (pdf )
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EVOLUTE® SPE (EXPRESS a HYDRO)
+ ISOLUTE HYDRO DME+

Jednopozicové pumpy
řady 1000

Stříkačky Hamilton

Produkty EVOLUTE® obsahují inovativní
sorbenty na bázi polymerů pro extrakci léčiv
z biologických tekutin, vyvinuté speciálně
pro kvantifikaci pomocí LC-MS/MS.

Stříkačkové pumpy New Era se vyznačují
vysokou přesností dávkování a robustní
konstrukcí. Jsou plně programovatelné
a jejich použití lze přizpůsobit konkrétní
aplikaci.

Sleva na stříkačky určené pro GC a LC
přístroje, manuální i pro autosamplery.
Pozor: Akce se nevztahuje na stříkačky pro
Microlab 600 a produkty vyrobené na zakázku.

kat.č. ERANE-1000-ES
Pozor: Akce se nevztahuje na příslušenství
a pumpy nižší řady.

PROMO KÓD: EVOLUT

PROMO KÓD: NE421

PROMO KÓD: HA421

10% sleva

10% sleva

15% sleva

Chlazená mikrocentrifuga
Dlab D1524R

Sensidyne
pumpička GilAir Plus

Wellington
standardy pro PFAS analýzy

Sleva na stolní chlazenou mikrocentrifugu
Dlab D1524R. Pozn. Při objednávce
nutno zvolit příslušný rotor dle
požadované kapacity.

Personální odběrové pumpičky GilAir Plus
(základní kity), pro vzorkování ovzduší
v rozmezí 1 – 5000 ml/min.

Standardy Wellington Laboratories dle
nejvíce používaných EPA metod. Např.:
EPA-533PAR,
EPA-533ES,
EPA-533IS,
EPA-537PDS-R1, EPA-537SS-R1, EPA-537IS,
PFAC-24PAR, PFAC30PAR, ...

kat.č.DLA9013111121

PROMO KÓD: CEN421

10% sleva

m: +420 604 931 771

10% sleva

PROMO KÓD: GIL421

10% sleva

PROMO KÓD: AUS
PROMO KÓD: PFAS421

