Loppuvuoden laboratoriolaite uutuudet ja tarjoukset.
Hanna Instrumentsin uusin aluevaltaus – HI801 iris spektrofotometri.
Kompakti, kannettava ja helppokäyttöinen spektrofotometri jossa valmiit
sekä kustomoitavat mittausmenetelmät, sekä erinomainen suorituskyky ja käytettävyys.
HI801 iris
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hinta 2685,- €

tuotetiedot

valinnainen aallonpituus 340-900 nm alueella 1 nm resoluutiolla
erittäin kompakti koko (155x205x322mm) ja kevyt (3kg)
kannettava joka sopii myös kenttätyöhön, laitteessa
ladattava Li-paristo (kesto 3000 mittausta tai 8h)
automaattinen sisäinen aallonpituuden kalibrointi
valinnaiset mittaustilat; transmittanssi (T%), absorbanssi
(abs) tai konsentraatio valinnaisella mittayksiköllä
5 valinnaista kyvettityyppiä automaattisella tunnistuksella
iso selkeä LCD näyttö ja helppokäyttöinen kapasitiivinen
käyttöpaneeli (voidaan myös käyttää käsineillä)
85 valmista tehdasmenetelmää, 100 käyttäjän omat räätälöitävät menetelmät
sisäinen muisti 14000 mittauksen data tallennukselle auto log mahdollisuudella
USB liitäntä datan siirrolle (csv tai pdf formaatti) muistitikulle tai suoran PC:lle
automaattinen järjestelmän tarkistus käynnistettäessä ja laitteen huippulaadukas
optiikka takaavat erinomaisen suorituskyvyn ja oikeat mittaustulokset

→ Meiltä koko Hanna Instrumentsin laaja tuotevalikoima, mm. erittäin suositut pH, johtokyky
ja DO mittarit sekä elektrodit!

♦
Pitkäikäinen ja huoltovapaa Elmi CM-50M Fugamix3 sentrifugi 0.2-2ml putkille.
Tarjoushinta sisältäen Spin-Mix roottorin 50.02 12x1.5-2ml putkille 995,- €.
•
•
•
•
•
•
•

pieni ja kompakti mutta tehokas ja stabiili sentrifugi, max 15000rpm
V-Spin moottori takaa tasaisen ja hiljaisen fuugauksen, sekä erittäin
pienen lämmönkehityksen. Fuugissa lisäksi epätasaisuus sensorit
sentrifugissa lisäksi tehokas 12-tason vortekseri
short spin ja vortex painikkeet sekä räätälöitävä Spin-Mix-Spin tila
selkeä helppokäyttöinen käyttöpaneeli ja värillinen LCD näyttö
automaattinen roottoritunnistin, 4 roottorivaihtoehtoa
lisäadapterit 0.2 ja 0.5ml putkille hintaan 25,- € / 12 kpl
tuotetiedot
→ Meiltä myös suuremmat fuugit, mm. jäähdyttävät fuugit. Kysy lisää!
www.miliot.com

miliot@miliot.com

040 142 4939

Huippulaadukkaat Radwag MYA 5.4Y ja MYA 5.4Y.F mikrovaa'at kaikkein
vaativimpiin punnituksiin jossa tarkkuus ja luotettavuus ovat avainasemassa.
Loppuvuoden erikoistarjouksessa hintaan 9995,- €.

MYA 5.4Y
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tuotetiedot

MYA 5.4Y.F tuotetiedot

tarkkuus jopa 1 μg, maksimi punnituskapasiteetti 5.1 g
MYA 5.4Y vaa'assa automaattinen lasiovi, MYA 5.4Y.F vaa'assa sivulle avattava
metallinen liukuluukku ja hermeettinen punnituskammio
ø26mm punnitusalusta ja MYA 5.4Y.F lisäksi ø100mm ritiläalusta suodatinpapereille
automaattinen sisäinen viritysjärjestelmä sekä ympäristöolosuhteita huomioiva
diagnostiikkajärjestelmä takaavat luotettavat tulokset vaa'an koko punnitusalueelle
sisäiset lämpötila- ja kosteusanturit sekä uutuutena tärinä-anturi
semiautomaattinen elektroninen vaa'an tasausjärjestelmä
räätälöitävä iso 5.7'' värillinen kosketusnäyttö (toimii mös käsineillä). Lisäoptiona
langaton ohjaus/näyttö-terminaali 450,- €.
laaja GLP mukainen ohjelmisto ja tiedostonhallinta, video-oppaat, laaja sisäinen
alibimuisti. Saatavana täysin CFR 21 osa 11 ohjesäännön määräystenmukaisena
WiFi, ethernet, USB, RS232, sekä ohjelmoitavat IR sensorit esim. kosketusvapaalle
punnitukselle
Katso Radwag 4Y sarjan mikrovaakojen esittelyvideo!
→ Mikrovaa'oille suosittelemme aina meidän omaa asennuspalvelua. Kysy lisää!

♦
POL-EKO:n laadukkaat lämpökaapit/kuivausuunit, normaalilla SLN tai
koneellisella SLW ilmanvaihdolla.
Tarjouksessa kokoluokka 75 litran tilavuudella.
SLN 75 STD, hinta 1195,- €,
SLW 75 STD, hinta 1395,- €,
•
•
•
•

tuotetiedot
tuotetiedot

maksimi lämpötila 300°C, resoluutio 0.1°C
sisäpinta haponkestävää ruostumatonta terästä DIN 1.4301
SLW mallissa säädettävä tuuletinnopeus 0-100%
ohjauspaneeli LCD näytöllä ja valaistut kosketusnäppäimet

→ Meiltä koko POL-EKO:n tuotevalikoima, mm. inkubaattori-, jää- ja olosuhdekaapit!
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LABORATORION PERUSLAITTEET JA TARVIKKEET TARJOUSHINTAAN:

•

Corning-HTL Swiftpet Pro elektroninen pipetintäyttäjä, hinta 199,- €.
pipettori 0.5-100ml pipeteille, PTFE suojasuodatin, pöytä/seinä latausteline
tuotetiedot

•

Hanna Instruments HI-12302 HALO pH elektrodi, hinta 195,- €.
langaton Bluetooth liitäntä, PEI runkomateriaali, geeli elektrolyytti.
Käytä ilmainen Hanna Lab Android tai iOS sovellus pH mittarina.
esittelyvideo

•

Heinz Herenz MSH-20D lämmittävä magneettisekoittaja, hinta 495,- €.
valmistaja Witeg, digitaalinen, ajastin, keraaminen aluslevy (180x180mm),
max lämpötila 380°C, nopeus 0-1500rpm, max kapasiteetti 20L
tuotetiedot

•

Optika B-50 mikroskooppi, 400x (objektiivit 4x 10x ja 40x), hinta 149,- €.
metallirunko, monokulaari 360º käännettävä, säädettävä 1W LED valo
tuotetiedot

•

Radwag THB-S ympäristöolosuhde anturi, hinta 495,- €.
hinta sisältää THB-R tietokoneohjelman. Anturi mittaa ympäristön
lämpötilan, kosteuden, ilmapaineen ja -tiheyden, sekä tärinätason.
anturissa USB liitin, voidaan myös liittää suoraan esim. vaakaan.
tuotetiedot

•

Radwag PS 4500.R2.M tarkkuusvaaka, 4500g/0.01g, hinta 595,- €.
varustettu uusimmalla Radwag MonoBLOCK® teknologialla joka takaa
stabiilin tuloksen 0.01g tarkkuudella koko punnitusalueelle sekä erittäin
hyvän iskunkestävyyden. Punnitusalusta uusinta labyrinttimuotoilua joka
vähentää tehokkaasti kontaminaatiota ja parantaa vaa'an eksentrisyyttä.
tuotetiedot

•

Teknokroma, laadukkaat ja edulliset kromatografian kulutustarvikkeet kuten esim. kolonnit, vialit ja korkit, septat, ruiskusuodattimet jne. Katso lisää täältä:
tuotetiedot

♦
TARJOUKSET VOIMASSA 31.12 2018 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-4-2018.pdf)

Miliot Science toivottaa kaikille Hyvää Loppuvuotta 2018!
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