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Szanujmy kciuki!
PIPETA JEDNOKANAŁOWA MICROPETTE PLUS
• w całości autoklawowalna
• lekka, ergonomiczna
• cyfrowy wyświetlacz
• dostępne w zakresie 0,1 µL do 10 mL
• łatwa w kalibracji i konserwacji
• konstrukcja pozwala redukować zmęczenie, dyskomfort oraz
urazy w trakcie pracy
• kalibrowanie zgodne z ISO8655. Każda pipeta dostarczana jest
wraz z certyﬁkatem kontrolnym
• wykonana z innowacyjnych materiałów

299,00 zł

z VAT (za 1 szt.)

PIPETA 8-KANAŁOWA MICROPETTE PLUS
• w całości autoklawowalna
• 8 kanałów pipety dostosowanych do płytki 96-dołkowej
• cyfrowy wyświetlacz
• dostępne w zakresie 0,5 µL do 300 µL
• łatwa w kalibracji i konserwacji
• mogą być używane z uniwersalnymi końcówkami do pipet
• kalibrowanie zgodne z ISO8655. Każda pipeta dostarczana jest wraz z
certyﬁkatem kontrolnym
• idealne dopasowanie końcówek różnych producentów

1299,00 zł

z VAT (za 1 szt.)

PIPETA JEDNOKANAŁOWA
ELEKTRONICZNA DPETTE
• szeroki zakres protokołów pipetowania łatwych do zaprogramowania
• napęd z wbudowaną kontrolą błędu polepsza dokładność pipetowania
i umożliwia uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników
• wydajna bateria litowo-jonowa zapewnia długą pracę urządzenia po
każdym ładowaniu
• trzy prędkości zasysania i dozowania
• dwa sposoby ładowania: przez stojak lub ładowanie bezpośrednie
• dolna część autoklawowalna

2061,48 zł
®

z VAT (za 1 szt.)
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PIPETA MECHANICZNA OVATION®M
• Ovation® M są jak drugie rękawiczki, idealnie dopasowane do dłoni
• minimalna siła nacisku kciuka na tłok pozwala na ręczne sterowanie
prędkością pobierania i dozowania
• analogowe okienko zmiany objętości (dla lubiących tradycję)
• wbudowany otwieracz wieczek probówek PCR i mikroprobówek
• łatwa kalibracja dla każdego - nie jest wymagane przesyłanie pipety
do serwisu
Dostępne pojemności 0,2 µL do 1000 µL

1266,73 zł

z VAT (za 1 szt.)

PIPETA CYFROWA OVATION®QS
• Ovation® QS są jak drugie rękawiczki, idealnie dopasowane
do dłoni
• minimalna siła nacisku kciuka na tłok pozwala na ręczne
sterowanie prędkością pobierania i dozowania
• cyfrowe ustawianie objętości
• wbudowany otwieracz wieczek probówek PCR i
mikroprobówek
Dostępne pojemności 0,2 µL do 1000 µL

od

2013,42 zł

z VAT (za 1 szt.)

PIPETA ELEKTRONICZNA OVATION®ESC
• Ovation® ESC są najbardziej uniwersalnymi pipetami w rodzinie
• minimalna siła nacisku kciuka na przycisk dozowania pozwala na obsługę bez
zmęczenia
• cyfrowe ustawianie objętości oraz innych parametrów pracy
• pipetowanie normalne i odwrócone
• pipetowanie wielokrotne - dozowanie
• mieszanie
• dozowanie sekwencyjne
• jedna pipeta ESC zastępuje 2 standardowe w zakresie dozowanych objętości
Dostępne pojemności 0,5 µL do 1250 µL

2861,55 zł

z VAT (za 1 szt.)

®

Szanujmy kciuki!
PIPETA ELEKTRONICZNA – DOZOWNIK
OVATION®MACRO
• Ovation® MACRO są połączeniem pipety i dozownika
• praca z końcówkami do pipet oraz pipetami serologicznymi
szklanymi i plastikowymi
• minimalna siła nacisku kciuka na przycisk dozowania pozwala na
obsługę bez zmęczenia
• cyfrowe ustawianie objętości oraz innych parametrów pracy
• pipetowanie normalne i odwrócone
• pipetowanie wielokrotne - dozowanie
• mieszanie
• dozowanie sekwencyjne
Dostępne pojemności 0,1-5 mL lub 0,2-10 mL

3391,19 zł

z VAT (za 1 szt.)

PIPETA ELEKTRONICZNA OVATION®E8
• dostępne w wersji 8-kanałowej i 12-kanałowej
• minimalna siła nacisku kciuka na przycisk
dozowania pozwala na obsługę bez zmęczenia
• cyfrowe ustawianie objętości oraz innych
parametrów pracy
• pipetowanie normalne i odwrócone
• pipetowanie wielokrotne - dozowanie
• mieszanie
• dozowanie sekwencyjne
• jedna pipeta E8 zastępuje 2 standardowe
w zakresie dozowanych objętości
Dostępne pojemności 0,5 µL do 1250 µL

6404,39 zł
®

z VAT (za 1 szt.)

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66
§.1 Kodeksu Cywilnego. Firma Biogenet Sp. z o.o. z siedzibą - ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów,
zastrzega sobie prawo do możliwości zmian danych technicznych i cen produktów, bez uprzedzenia.
Oferta jest ważna do 31.12.2017 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

