Alkuvuoden laboratoriolaite uutuudet ja tarjoukset.

Optikan uudet B-510 sarjan mikroskoopit rutiinityöhön sekä
vaativampaan tutkimukseen. Nämä korkeatasoiset ja helppokäyttöiset mikroskoopit ovat kehitetty erityisesti käyttömukavuutta ja -tehokkuutta silmällä
pitäen. Nyt lisäksi 10-vuoden takuu kaikille optisille ja mekaanisille osille, lue lisää täältä!
Tässä hinta-laatu suhde on varmasti kohdallaan!
Optika B-510 sarjan mikroskoopeissa laaja mallivalikoima, perustason
kirkasvalo läpivalaisumikroskoopista aina esim. fluoresenssi tai 5-päiseen
keskustelu mikroskooppiin. Valitse sinun tutkimustarpeisiin sopivin malli ja
tiedustele tarjoushintaa suoraan meiltä.
tuotetiedot
B-510 mikroskoopeissa mm.:
• IOS W-PLAN objektiivit • maksimi suurennus 1000x • 22mm F.N. •
säädettävä X-LED3 valolähde • Köhler valotusjärjestelmä • kondensori
N.A. 0.2/0.9 • koaksaalinen karkea- ja hienosäätö • trinokulaari 360°
• kantokahva • tyylikäs design ja erinomainen ergonomia • tukeva ja
pitkäikäinen rakenne • runsas lisävarustevalikoima • pölysuoja vakiona •
→ Meiltä myös mikroskooppi lisävarusteet ja tarvikkeet kuten kamerat, valaisimet, lasit jne.

♦
Radwagin uudet korkean kapasiteetin tarkkuusvaa'at joissa Radwagin
kehittämä ja patentoitu uusi innovatiivinen RADWAG MonoBLOCK ®
teknologia. Tämä uniikki tekniikka on erittäin vastustuskykyinen olosuhdemuutoksille ja takaa
stabiilin toistettavuuden vaa'an koko punnitusalueelle. Lue lisää esitteestä!
Radwag PM 25.C32 tarkkuusvaaka tarjotaan kampanjahintaan 1795,- euroa.
•
•
•
•
•
•
•
•

punnituskapasiteetti 25kg, tarkkuus 0.1g
4 pisteen ylikuormitussuoja
automaattinen sisäinen viritysjärjestelmä
uusi räätälöitävä 5” värillinen kosketusnäyttö
WiFi, ethernet, USB, RS232
iso 347x259mm punnitusalusta, ruostumatonta terästä
ohjelmoitavat IR sensorit esim. kosketusvapaalle punnitukselle
laaja GLP mukainen ohjelmisto ja tiedostonhallinta, laaja sisäinen alibimuisti
tuotetiedot

→ Kysy myös varmistuspunnuksien ja vaakapöytien hinnat vaakahankinnan yhteydessä!
www.miliot.com
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Hanna Instrumentsin pH ja moniparametri mittarien aatelia – edge ®
HI-2020 pH kit hinta 479,- €, HI-2030 EC kit tai HI-2040 DO kit hinta 729,- €.
(pH kit sisältää HI-11310 pH elektrodin yleiskäyttöön, EC kit sisältää HI-763100 johtokykyanturin, DO kit
sisältää HI-764080 liuenneen hapen anturin lisävarustuksineen)

Vaihtoehtoisesti kaikki samassa paketissa hintaan 1349,- €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moniparametri mittari joka mittaa pH, johtokykyä (EC) sekä
liuennutta happea (DO)
kevyt ja upea nykyaikainen litteä design
iso 5.5” ja selkeä LCD näyttö ja helppokäyttöiset kapasitiiviset
kosketuspainikkeet (toimii myös käsineillä)
valinnainen suppea normaali tai laaja informatiivinen näyttö
täydellinen GLP valmius, loki ominaisuudet, sisäinen muisti,
sekä USB liitännät datan siirrolle ja tietokoneliitännälle
sisältää pöytä- ja seinätelineet sekä elektrodi/anturi-pidikkeen
sisältää ladattavan akun vakiona, eli voidaan myös käyttää kannettavana mittarina
digitaaliset älyelektrodit ja -anturit jotka tallentavat mm. kaikki tärkeät kalibrointitiedot
Hanna Instrumentsin ainutlaatuinen CAL-CHECK toiminto kertoo elektrodin kunnosta
ja varoittaa esim. likaisesta elektrodista tai epäpuhtaasta puskuriliuoksesta
mittariin saatavana erittäin laaja valikoima pH elektrodeja
esittelyvideo

tuotetiedot

→ Kysy myös edulliset puskuri-, säilytys- ja puhdistus- liuospaketit mittarioston yhteydessä!

♦
MPW:n laadukkaat sentrifugit kampanjahintaan!
(roottori ei sisälly hintaan, valitse itse juuri sinun tarpeisiisi
sopivimmat roottorit ja tiedustele paketin yhteishintaa suoraan meiltä)

MPW-150R jäähdyttävä sentrifugi hinta 2995,- €, (normaalihinta 3295,- €)
• yksi markkinoiden pienimmistä jäähdyttävistä sentrifugeista
• nopea jäähdytys, jopa -20°C
• max nopeus 15 000 rpm, max RCF 21382 x g
• tilavuus 90ml, maksimi putkikoko 15ml
• laaja roottorivalikoima
tuotetiedot
MPW M-UNIVERSAL sentrifugi hinta 1595,- €, (normaalihinta 1749,- €)
• max nopeus 18 000 rpm, max RCF 24270 x g
• yli 30 roottorivaihtoehtoa, sekä kulma- että swing-out roottorit
• tilavuus 500ml, jopa 100ml näyteputkille
tuotetiedot
Molemmissa sentrifugissa lisäksi mm.:
• iso graafinen LCD näyttö • 100 ohjelman talletus • 10 kiihtyvyys/pysäytys profiilia •
huoltovapaa lämpösuojattu induktiomoottori • epävakaus sensorit • USB • RPM/RCF valinta
• ajastin • automaattinen roottorin tunnistin • täyttää turvallisuuskriteerit •
→ Kysy myös muita fuugivaihtoehtoja, meillä täydelliset valikoimat Elmi:n ja MPW:n fuugeja!
www.miliot.com
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LABORATORION PERUSLAITTEET JA TARVIKKEET TARJOUSHINTAAN:

•

Corning-HTL Labmate Pro pipetit, 4 pipetin starttipaketti, hinta 649,- €.
yksikanavaiset pipetit säädettävällä tilavuudella (0.5-10, 2-20, 20-200, ja
100-1000 μl), kevyet ja ergonomiset. Pakettiin sisältyy lisäksi mm. pipetinkärjet (96x 10, 200 ja 1000μl), 4-paikkainen pipettiteline, 4kpl ripustinta.
tuotetiedot

•

Elmi DOS-20S kompakti orbitaaliravistelija ahtaaseen tilaan, hinta 649,- €.
ravisteluamplitudi 20mm ja -nopeus 20-300rpm, digitaalinen, ajastin,
vahvat magneettipidikkeet. Pitkäaikaiseen jatkuvaan ravisteluun!
tuotetiedot

•

Hanna Instruments HI-93532 K-type thermocouple dual input, hinta 219,- €.
kaksi-kanavainen lämpömittari -200 - +1371°C, tarkkuus ±0.5°C,
min-max toiminto, vedenkestävä, laaja anturivalikoima (ei sis. hintaan).
tuotetiedot

•

Pol-Eko SLN 53 simple kuivausuuni, tilavuus 56 litraa, hinta 849,- €.
max lämpötila 250°C, sisäpinta ruostumatonta terästä DIN 1.4016,
normaali ilmanvaihto, mikroprosessori ohjain digitaalisella näytöllä.
tuotetiedot

•

Radwag DJ-04 ionisaattori, hinta 1695,- €.
siirrettävä antistaattisen sähkön poistajaportti. Seisoo omalla jalustallaan,
eli helppo siirtää vaa'asta toiseen. Tarkkuutta vaativiin punnituksiin
hyödyllinen lisävaruste erityisesti talvipakkasilla!
tuotetiedot

•

Radwag WTC 2000 tarkkuusvaaka, 2000g/0.01g, hinta 275,- €.
perustason tarkkuusvaaka jossa mm. 128x128mm punnitustaso
(ruostumatonta terästä), taustavalaistettu LCD näyttö, RS232 ja
USB-A ja -B liitännät, sisäinen akku esim. kenttätyöhön.
tuotetiedot

♦
TARJOUKSET VOIMASSA 31.3 2019 ASTI !
Tiedustelut ja mahdolliset tilaukset voi lähettää suoraan sähköpostilla: miliot@miliot.com
Myyntiehdot löytyvät täältä: Sales terms
Tutustu tuoteportfolioomme täältä: Our portfolio
ja katso muut ajankohtaiset tarjoukset täältä: Super offers
(lataa uutiskirje pdf tiedostona täältä: https://miliot.com/shop/media/wysiwyg/pdf/Miliot-1-2019.pdf)

Miliot Science toivottaa kaikille menestyksekästä vuotta 2019!
www.miliot.com

miliot@miliot.com

040 142 4939

