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Agilent Technologies

Spotřební materiál 
pro atomovou 
spektroskopii

Lampy, sprejovací komory,

nebulizéry, hořáky, grafitový

spotřební materiál, standardy, 

kyvety atd.

promo code: 9376 
nabídka platí do: 15.8. 2016 

Akce
na vybrané
produkty 
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Agilent Technologies

Materiál pro ICP
Perkin Elmer 
Spotřební materiál, náhradní díly

a HC lampy pro  spektroskopy

(OES, MS) Perkin Elmer

s indukčně vázaným 

plazmatem. 

promo code: 9610 
nabídka platí do: 15.8. 2016 
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Agilent Technologies

Kolona Poroshell 4 µm
s rychlospojkami A-line 
Při objednání LC kolony 

Poroshell 4 µm a dvou 

kompatibilních rychlospojek 

A-line (vnitřní průměr 0,17 

a 0,25 mm) 

promo code: 9625 
nabídka platí do: 11.11. 2016 
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Agilent Technologies

Stříkačkové filtry

Sleva 30% na stříkačkové

filtry Captiva Premium a Econofilters

promo code: 9658 
nabídka platí do: 15.10. 2016 
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Z ceny nové součástky se odečte akční sleva 25% (pokud bude akce
v platnosti) a zároveň hodnota platiny  ze zaslaných Pt-cone. 

Při zakoupení nového Pt-cone od Agilent Technologies, 
získáte možnost protiúčtu. 

Za každý jeden nově zakoupený Pt-cone od Agilent Technologies, 
máte možnost vrátit 1-3 kusy použitých vyčištěných Pt-cone. 
My vám poté odečteme hodnotu zaslané platiny z ceny nové součástky.

Agilent Technologies

Akci je možné kombinovat se slevou 25% na spektroskopii 
(po dobu trvání této akce) a tedy získat nový 
Pt-cone ještě o 25% levněji.
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Akční nabídka suchých lázní

Suché lázně řady DKT200

Teplotní rozsah: okolní teplota (RT) + 5 °C až 150 °C

Teplota řízena mikroprocesorem

Vestavěná teplotní kalibrační funkce 

Automatická detekce chyb se zvukovým alarmem

Zabudovaná bezpečnostní pojistka proti přehřátí

LCD displej se zobrazením teploty a času

9.441,-                        10.472,-                          11.430,-

Suchá lázeň MINIB-100I
Teplota řízena mikroprocesorem

LCD displej zobrazující čas 

a teplotu

Automatická detekce chyby se 

zvukovým alarmem

Termostatované víko

Teplotní rozsah 

RT + 5 °C až 100 °C 

8.778,- 
Suchá  lázeň  DKT - 100

Teplota řízena mikroprocesorem

LCD displej zobrazující čas 

a teplotu

Automatická detekce chyby se 

zvukovým alarmem

Průhledné víko

Teplotní rozsah

RT + 5 °C až 100 °C  

7.820,- 

Duální suchá lázeň BTH-100
Dva nezávislé bloky 

s nastavením času a teploty 

Kombinace ohřevu i chlazení

Možnost kombinace různě 

vysokých bloků  pro různé typy 

skla a plastů

Teplotní rozsah 

- 10 °C až 100 °C 

22.593,- 
Suchá lázeň MINIC-100I

Teplota řízena mikroprocesorem  

a chlazení pomocí semikonduktoru

LCD zobrazující čas a teplotu

Automatická detekce chyby se 

zvukovým alarmem

Termostatované víko

Teplotní rozsah

- 10 °C až 100 °C  

15.113,- 
Vyhřívací bloky do suchých lázní je nutné zakoupit zvlášť.

MIUlab nabízí výrobu atypů, jak u přístrojů (prohloubení vyhřívací části přístroje), 
tak u příslušenství (vyhřívací bloky pro různé typy skla či plastů).   
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Nabídka platí do 30. září 2016. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


