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KOMORA LAMINARNA BIOHAZARD NuAire NU-543-400
najbezpieczniejsza komora typu Biohazard
w swojej klasie

wbudowana lampa UV, gniazda elektryczne
oraz zawór gazowy

najcichsza komora pośród konkurencji

podstawa pod komorę w zestawie

najlepsza ergonomia pracy z komorą

gwarantowane 14000 godzin pracy ﬁltrów

najdłuższa gwarancja na ﬁltry HEPA

powyżej 10 lat pracy bez wymiany ﬁltrów!

najdłuższa opcjonalna gwarancja na całe
urządzenie

5 lat pełnej gwarancji*

najdłuższy gwarantowany czas pracy bez
wymiany ﬁltrów
dwa absolutne ﬁltry HEPA
pojedyncza dmuchawa dla
najbezpieczniejszej i bezawaryjnej pracy
obszar pracy w całości ze stali nierdzewnej
zaawansowany sterownik OLED

INKUBATOR WIELOGAZOWY CO2 / O2 NuAire
NU-5731E In-vitroCell
najbezpieczniejsze miejsce dla Twoich hodowli

od

39 990,00

zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

najczystsza atmosfera dla komórek dzięki ﬁltracji HEPA
najbardziej stabilna temperatura
najlepsze nawilżenie hodowli – naprawdę powyżej 95% RH
najszybszy powrót CO2 do wartości zadanej
najdłuższa opcjonalna gwarancja na całe urządzenie
płaszcz powietrzny
komora o pojemności 160 litrów
wnętrze i półki ze stali nierdzewnej elektropolerowanej
precyzyjna kontrola temperatury do 55°C
kontrola CO2 w zakresie 0 do 20%
kontrola O2 w zakresie 0,5 do 21%
cyfrowy czujnik dwutlenku węgla - IR
czujnik tlenu – Zirconia Ceramic
szybki powrót do zadanego poziomu CO2
konwekcyjny system nawilżania z wilgotnością >95%
doskonała jednorodność i dokładność temperatury
dwa tryby sterylizacji: mokry 95°C i suchy 145°C
4 półki w standardzie (maksymalnie 15)
komunikacja USB, RS485 z komputerem PC
5 lat pełnej gwarancji*

od

35 000,00

zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych
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ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA NuAire NU-99728E
najbezpieczniejsze miejsce dla Twoich próbek
największa objętość komory przy małym rozmiarze
najnowsza izolacja VIP
najbardziej stabilna temperatura
najwięcej opcji dodatkowych
najdłuższa opcjonalna gwarancja na całe urządzenie
temperatura przechowywania materiału -86°C
szafowa - pojemność 728 litrów
możliwość przechowywania 50 000 krioprobówek
kaskadowy system chłodzenia
mikroprocesorowy sterownik z rejestracją parametrów pracy
ekologiczne czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii
4 drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie
drzwi zewnętrzne z zamknięciem typu dźwignia
4 wewnętrzne sekcje
izolacja termiczna komory zamrażarki – panele próżniowe VIP
podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania
komora zamrażarki ze stali nierdzewnej z pokryciem z trwałego tworzywa
ﬁltr kondensera łatwy do wyjęcia i czyszczenia
podgrzewany port wyrównywania ciśnień
poziom hałasu <50 dBA
5 lat pełnej gwarancji*

od

39 990,00

zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych
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INKUBATOR CO2 NuAire NU-5810E In-vitroCell
najbezpieczniejsze miejsce dla Twoich
hodowli
najczystsza atmosfera dla komórek dzięki
ﬁltracji HEPA
największa komora hodowlana w swojej
klasie

precyzyjna kontrola temperatury do 55°C
kontrola CO2 w zakresie 0 do 20%
cyfrowy czujnik dwutlenku węgla - IR
szybki powrót do zadanego poziomu CO2

najlepsze nawilżenie hodowli – naprawdę
powyżej 95% RH

konwekcyjny system nawilżania z wilgotnością >95%

najdłuższa opcjonalna gwarancja na całe
urządzenie
płaszcz powietrzny

30 000,00

wnętrze i półki ze stali nierdzewnej elektropolerowanej

najbardziej stabilna temperatura

najszybszy powrót CO2 do wartości
zadanej

od

komora o pojemności 200 litrów

doskonała jednorodność i dokładność temperatury
dwa tryby sterylizacji: mokry 95°C i suchy 145°C
4 półki w standardzie (maksymalnie 15)
komunikacja USB, RS485 z komputerem PC
5 lat pełnej gwarancji*

zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-545-400
najbezpieczniejsza i najnowocześniejsza komora typu Biohazard w swojej klasie
najcichsza komora pośród konkurencji
najlepsza ergonomia pracy z komorą
najbardziej stabilne przepływy
najdłuższa gwarancja na ﬁltry HEPA
najdłuższa opcjonalna gwarancja na całe urządzenie
najdłuższy gwarantowany czas pracy bez wymiany ﬁltrów
dwa absolutne ﬁltry HEPA
pojedyncza dmuchawa dla najbezpieczniejszej i bezawaryjnej pracy
obszar pracy w całości ze stali nierdzewnej
zaawansowany dotykowy kolorowy sterownik LED
wbudowana lampa UV, gniazda elektryczne oraz zawór gazowy
podstawa pod komorę w zestawie
gwarantowane 14000 godzin pracy ﬁltrów
powyżej 10 lat pracy bez wymiany ﬁ trów!
5 lat pełnej gwarancji*

od

49 900,00

zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

Profesjonalne wsparcie branży laboratoryjnej
sprzedaż urządzeń i akcesoriów - obsługa serwisowa i gwarancyjna - budowa na życzenie

Dane kontaktowe

Dział sprzedaży

Dział serwisu

ul. Parkingowa 1,

biogenet@biogenet.pl

serwis@biogenet.pl

05-420 Józefów k./Otwocka

+48 22 463 80 40

+48 22 463 80 49

Ceny produktów w gazecie mogą różnić się od cen w naszych sklepach internetowych.
Przy kontakcie z nami, powołaj się na tę gazetę.

Nasze gazety reklamowe

zeskanuj kod QR, by zobaczyć wydania w wersji cyfrowej
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