Kevään 2020 laboratoriolaite uutuudet ja tarjoukset.
Maailman johtavalta vesianalytiikan laitevalmistajalta, Hanna
Instruments, uusi vedenkestävä HI-98199 moniparametrimittari
kenttätyöhön. Nyt esittelyhintaan 1295,- €, sis. mittarin, pH-elektrodin, EC ja DO anturit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mittaa lämpötilaa, pH, johtokykyä (EC) ja liuennutta happea (DO)
sekä muita näihin liittyviä suureita, katso lisää tuotetiedosta
automaattinen elektrodi/anturi tunnistin, vedenkestävä DIN liitin,
digitaaliset signaalit, 4m kaapelit
optimoitu kenttätyöhön, mittari IP67 ja elektrodit/anturit IP68
iso selkeä monirivinen ja -sarakkeinen LCD näyttö, taustavalaistettu
GLP vaatimusten mukainen ohjelmisto, käyttöopastuksella ja
kontekstuaalinen apunäppäin
laaja 45000 paikkainen näyteloki, myös jatkuva näytteenotto
valinnaisella 1s-3h aikavälillä
tietokoneliitäntä datansiirrolle, micro USB kaapeli ja Hanna
ohjelmisto sisältyy pakettiin
jopa 360 tunnin jatkuva käyttö (sis. 4x 1.5V AA paristot)
toimitetaan kestävällä kanttolaukulla
tuotetiedot

esittelyvideo

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

♦
Uudistettu pitkäikäinen, hiljainen ja huoltovapaa Elmi CM-7S Plus sentrifugi
10-50ml putkille. Tarjoushinta yhdellä omavalintaisella roottorilla 1249,- €.
•
•
•
•
•
•
•

tilaasäästävä kompakti rakenne
stabiili ja hiljainen, sekä erittäin pieni lämmönkehitys
fuugauksen aikana
läpinäkyvä lukollinen luukku ja epävakaus sensorit
takaavat turvallisen käytön
kammio ja roottorit ruostumatonta terästä
6 swing-out roottorivaihtoehtoa (katso tuotetiedot)
3500RPM / 2300RCF, 1min – 12h ajastin
selkeä helppokäyttöinen käyttöpaneeli ja värillinen LCD näyttö
tuotetiedot

esittelyvideo

→ Meiltä myös epparifuugit sekä lämmittävät ja jäähdyttävät fuugit. Kysy lisää!
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Suositut Radwag AS.R2 sarjan analyysivaa'at nyt uudistettu:
Radwag AS.R2 PLUS analyysivaa'oissa mm. parannettu ergonomia,
käyttömukavuus, luotettavuus ja kestävyys. Esittelyhintaan nyt vaakasarjan suosituin malli
sekä 520g:an uutuus malli.
AS.R2 PLUS vaakojen tärkeimmät uudistukset:
•
•
•
•
•
•
•
•

vesipassi siirretty paremmin näkyviin vaa'an
punnituskammion etuosaan
vaa'an tasausprosessia helpotettu vähentämällä
säätöpisteiden määrää kahteen
tuulisuojan sivuovien avattavuusalue suurennettu
helpotettu työkaluvapaa tuulisuojan purkaminen ja
kokoaminen
uudistettu muotoilu tuulisuojan sivuovien alusosassa
(reunat poistettu) joka helpottaa vaa'an puhdistusta
vaa'an stabiilisuus parannettu alumiinisella alustalla
Kensington lock® varkauden esto
helposti ja nopeasti tavoitettava USB portti vaa'an etuosassa
Katso nämä ja muut uudistukset Radwag AS.R2 PLUS vaakasarjan esitteestä!
Radwag AS 220.R2 PLUS analyysivaaka, 220g/0.1mg, esittelyhintaan 895,- €
Radwag AS 520.R2 PLUS analyysivaaka, 520g/0.1mg, esittelyhintaan 1449,- €
(Wi-Fi® lisäoptio hintaan 100,- €)

tuotetiedot
→ Kysy myös muita vaakavaihtoehtoja, mm. uudet AS.X2 PLUS analyysivaa'at!

♦
Laadukas Optika B-293PLi mikroskooppi laboratorion perustöihin
markkinoiden parhaalla hinta/laatu suhteella. Tarjoushinta 695,- €.
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trinokulaari, 360° pyörivä pääosa
erittäin laadukkaat IOS N-PLAN objektiivit 4x/0.10, 10x/0.25,
40x/0.65 ja 100x/1.25 (öljy/vesi)
maksimi suurennus 1000x, 22mm F.N.
pitkäikäinen ja erittäin pehmeä liikkeinen näytepöytämekanismi
koaksaalinen karkea- ja hienofokusointi, kireyssäädin
säädettävä kondensori N.A. 1.25
super kirkas säädettävä X-LED3 valo (3.6W)
tyylikäs design ja erinomainen ergonomia
kantokahva ja pölysuoja vakiona, runsas lisävarustevalikoima
10 vuoden takuu kaikille optisille ja mekaanisille osille
tuotetiedot

esittelyvideo

→ Meiltä koko Optikan laaja valikoima mikroskooppeja, kameroita, valaisimia jne.
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LABORATORION PERUSLAITTEET JA TARVIKKEET TARJOUSHINTAAN:
● Corning-HTL Discovery Pro pipetit, neljän pipetin starttipaketti, hinta 649,- €.
ergonomiset yksikanavaiset pipetit säädettävällä tilavuudella (0.5-10, 2-20,
20-200 ja 100-1000 μL), yhteensopivat kaikilla yleisimmillä kärjillä. Starttipaketti
sis. lisäksi mm. 4-paikkainen pipettiteline, aloituspaketti kärkiä, 4 ripustinta
tuotetiedot
● Hanna Instruments HI-93510N lämpömittari anturilla, hinta 239,- €.
vedenkestävä °C/°F mittari kalibrointitoiminnolla, taustavalaistettu LCD
näyttö, min/max lukemat näytössä mittauksen aikana, mittausalue -50.0 +150.0°C, tarkkuus ±0.4°C, runsas valikoima vaihtoantureita
tuotetiedot
● Heinz Herenz MSH-20D lämmittävä magneettisekoittaja, hinta 495,- €.
valmistaja Witeg, digitaalinen, ajastin, keraaminen aluslevy 180x180mm,
max lämpötila 380°C, nopeus 80-1500rpm, max kapasiteetti 20L
tuotetiedot
● MPW-55 sentrifugi 24x1.5/2mL kulmaroottorilla, hinta 1249,- €.
max 14500rpm/15279xg, hermeettisesti suljettava kansi, LCD näyttö
ajastin, kevyt ja kompakti koko, lisäadaptereilla 0.2 ja 0.5mL putket
tuotetiedot
● Optika POL-X polarimetri, hinta 749,- €.
optisen rotaation mittausalue ±180º, resoluutio 1º ja tarkkuus 0.05º
4x suurennus, monokromaattinen (590nm) 1.2W LED valolähde,
valinnainen 100 tai 200mm näyteputki sisältyy hintaan
tuotetiedot
● Radwag PS 1000.R2 tarkkuusvaaka 1000g/0.001g, hinta 749,- €.
vaa'assa mm. automaattinen sisäinen viritysjärjestelmä, laaja
ohjelmisto ja alibimuisti, USB ja RS232, iso ja selkeä opastava LCD
näyttö taustavalaistuksella, matala lasinen tuulisuoja (irrotettava)
tuotetiedot

♦
TARJOUKSET VOIMASSA 31.3 2020 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
Huom! 10. toimintavuotemme aikana päivitämme ahkerasti verkkokauppamme valikoimaa
sekä Super tarjouksiamme. Muista käydä säännöllisesti vilkaisemassa!

Miliot Science toivottaa kaikille menestyksekästä vuotta 2020!
(lataa uutiskirje pdf tiedostona täältä: https://miliot.com)
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