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Gwiazdy w Twoim
laboratorium!

Czytnik wielodetekcyjny CLARIOstar – czytnik który mierzy, a nie zgaduje!

 od 149 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

Przedstawiamy drużynę gwiazd, które zmierzą każdą wartość z prędkością światła
i z kosmiczną dokładnością – czytniki serii CLARIOstar, FLUOstar, SPECTROstar.

UWAGA. Podana cena dotyczy konfi guracji podstawowej zawierającej 
wyłącznie pomiar intensywności fl uorescencji. Dodatkowe metody 

pomiarowe i opcje wyposażenia są dodatkowo płatne.

Dostępne metody pomiarowe

absorbancja UV/Vis

fl uorescencja - TR-FRET

fl uorescencja - TR

fl uorescencja - polaryzacja

fl uorescencja - intensywność

luminescencja

AlphaScreen®

pomiar DNA/RNA

NAJSZYBSZY CZYTNIK NA RYNKU

Najdokładniejsze pomiary w swojej klasie

Najbardziej wszechstronny dzięki
monochromatorom i fi ltrom

Najczulszy układ pomiarowy dzięki 
najnowszym monochromatorom

i selekcjonowanym fotopowielaczom

Najbardziej stabilna temperatura
i skład atmosfery dzięki ACU

Najbardziej uniwersalny dzięki wbudowanej 
inkubacji, dozownikom, laserowi do AS
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Inne gwiazdy w konstelacji czytników

FLUOstar Omega

od 79 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

SPECTROstar Nano

od   48 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

UWAGA. Podana cena dotyczy konfiguracji podstawowej 
zawierającej wyłącznie pomiar intensywności fluorescencji. 

Dodatkowe metody pomiarowe i opcje wyposażenia są 
dodatkowo płatne.

UWAGA. Podana cena dotyczy konfiguracji podstawowej 
zawierającej wyłącznie pomiar intensywności fluorescencji. 

Dodatkowe metody pomiarowe i opcje wyposażenia są 
dodatkowo płatne.

AlphaScreen®

fluorescencja - TR

fluorescencja - TR-FRET

absorbancja UV/Vis

fluorescencja - intensywność

luminescencja

pomiar DNA/RNA

Dostępne metody pomiarowe

Dostępne metody pomiarowe

absorbancja UV/Vis

pomiar w kuwetach

pomiar DNA/RNA
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Gwiazdy w Twoim
laboratorium!

od 79 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

POLARstar Omega

od 149 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

od   48 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

UWAGA. Podana cena dotyczy konfi guracji podstawowej 
zawierającej wyłącznie pomiar intensywności fl uorescencji. 

Dodatkowe metody pomiarowe i opcje wyposażenia są 
dodatkowo płatne.

Inne gwiazdy w konstelacji czytników

fl uorescencja - polaryzacja

AlphaScreen®

fl uorescencja - TR

fl uorescencja - TR-FRET

absorbancja UV/Vis

fl uorescencja - intensywność

luminescencja

pomiar DNA/RNA

Dostępne metody pomiarowe



TRZYMASZ MNIE :)

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

Dane kontaktowe Dział sprzedaży Dział serwisu
ul. Parkingowa 1, 
05-420 Józefów k./Otwocka

biogenet@biogenet.pl
+48 22 463 80 40

serwis@biogenet.pl
+48 22 463 80 49

NuAire
www.bgnt.pl/gazeta1

Daihan
www.bgnt.pl/gazeta2

Biosan
www.bgnt.pl/gazeta3

BMG Labtech
www.bgnt.pl/gazeta4

TopAir
www.bgnt.pl/gazeta5

FITO
www.bgnt.pl/gazeta6

VistaLab i DragonLab
www.bgnt.pl/gazeta9

DragonLab
www.bgnt.pl/gazeta8

NeuroScience
www.bgnt.pl/gazeta7

Nasze gazety reklamowe
zeskanuj kod QR, by zobaczyć wydania w wersji cyfrowej

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


